
 

A. Latar Belakang  

Lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai 

ruang maupun sebagai sumberdaya. Pembangunan lahan dan perubahannya 

banyak di cabang, karena dalam penggunaan lahan terdapat kaitan antara manusia 

dengan lingkungan (Maryam. 2002).

Pengaruh mengenai dinamika penggunaan lahan merupakan pengaruh yang 

tiada habis-habisnya di seiring dengan dinamika masyarakat dan pola perilaku 

dalam memandang lahan sebagai salah satu tempat beraktivitas, kebutuhan akan 

lahan semakin menigkat, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha 

jasa, penggunaan lahan semata

manusia terhadap lingkungan, maka penggunaan lahan akan selalu mengalami 

perubahan-perubahan penting y

Kebutuhan akan lahan semakin

tempat melakukan usaha jasa, dan lain

semakin tinggi. Penggunaan lahan semata

dan aktivitas manusia terhadap lingkungan, makapenggunaan lahan akan selalu 

mengalami perubahan. Perubahan penting yang

perubahan penggunaan lahan pertanian ke

diperhatikan lahan pertanian akan

menurun. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang   

Lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai 

ruang maupun sebagai sumberdaya. Pembangunan lahan dan perubahannya 

banyak di cabang, karena dalam penggunaan lahan terdapat kaitan antara manusia 

Maryam. 2002). 

Pengaruh mengenai dinamika penggunaan lahan merupakan pengaruh yang 

habisnya di seiring dengan dinamika masyarakat dan pola perilaku 

dalam memandang lahan sebagai salah satu tempat beraktivitas, kebutuhan akan 

lahan semakin menigkat, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha 

jasa, penggunaan lahan semata-mata merupakan sikap, kebijakan, dan aktivitas 

manusia terhadap lingkungan, maka penggunaan lahan akan selalu mengalami 

perubahan penting yang harus diperhatikan (Soemarwoto O,1997).

Kebutuhan akan lahan semakin meningkat, seperti untuk tempa 

tempat melakukan usaha jasa, dan lain-lain menyebabkan tekanan

semakin tinggi. Penggunaan lahan semata-mata merupakan sikap, keb

dan aktivitas manusia terhadap lingkungan, makapenggunaan lahan akan selalu 

mengalami perubahan. Perubahan penting yang harus diperhatikan adalah 

perubahan penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian, apabila hal tersebut tidak 

n pertanian akan menyempit, akibatnya produksi pertanian akan 
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harus diperhatikan adalah 

nonpertanian, apabila hal tersebut tidak 
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Penggunaan lahan pada hakikatnya merupakan perwujudan

kehidupan masyarakat di dalam ruang. Dengan memperhatikan penggunaaan

lahan di suatu daerah akan dapat diperkirakan tingkat kehidupan sosial,

maupun budaya masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada pertambangan Galia

Kalumata Kota Ternate Selatan, diperoleh bahwah secara umum usaha 

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengunakan cara yang 

cukup besar/sudah mengunakan alat berat. Hal ini terlihat pada alat yang  

digunakan untuk menambangan p

lokasi penambanagan dan adanya dinding tebing gal

Kondisi ini diperkirakan akan memperbesar rusaknya daerah resapan air di 

daerah perbukitan, meningkaanya aliran permukaan dan erosi berat

menimbulkan longsor tebing yang akan berakibat terdapat keselamatan jiwa dan 

rumah penduduk. Sangat terlihat jelas hanya merugikan masyarakat setempat 

khususnya di Kelurahan Kalumata, tidak mempertimbangkan dampak yang 

ditimbulkan dikemudian hari ba

penelitan melakukan penelitian dengan judul “

Galian C Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota 

Ternate Selatan “.  

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas maka dapat di identifikasi 

masalah yaitu Pengaruh Aktifitas Pertambangan Galian C Terhadap Perubahan 

Sosial Masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan

 

 

Penggunaan lahan pada hakikatnya merupakan perwujudan

kehidupan masyarakat di dalam ruang. Dengan memperhatikan penggunaaan

lahan di suatu daerah akan dapat diperkirakan tingkat kehidupan sosial,

maupun budaya masyarakat daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi pada pertambangan Galian C di Kelurahan 

Kalumata Kota Ternate Selatan, diperoleh bahwah secara umum usaha 

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengunakan cara yang 

cukup besar/sudah mengunakan alat berat. Hal ini terlihat pada alat yang  

digunakan untuk menambangan pasir terlihat jelas bekas longsoran pada bagian 

lokasi penambanagan dan adanya dinding tebing galian yang bervariasi..

Kondisi ini diperkirakan akan memperbesar rusaknya daerah resapan air di 

daerah perbukitan, meningkaanya aliran permukaan dan erosi berat

menimbulkan longsor tebing yang akan berakibat terdapat keselamatan jiwa dan 

rumah penduduk. Sangat terlihat jelas hanya merugikan masyarakat setempat 

khususnya di Kelurahan Kalumata, tidak mempertimbangkan dampak yang 

ditimbulkan dikemudian hari bagi generasi penerus, Dari paparan di atas maka 

penelitan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Aktifitas Pertambangan 

Galian C Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas maka dapat di identifikasi 

Pengaruh Aktifitas Pertambangan Galian C Terhadap Perubahan 

Sosial Masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan. 

2 

Penggunaan lahan pada hakikatnya merupakan perwujudan keseluruhan 
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lahan di suatu daerah akan dapat diperkirakan tingkat kehidupan sosial, ekonomi 

n C di Kelurahan 

Kalumata Kota Ternate Selatan, diperoleh bahwah secara umum usaha 

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengunakan cara yang 

cukup besar/sudah mengunakan alat berat. Hal ini terlihat pada alat yang  

asir terlihat jelas bekas longsoran pada bagian 

ian yang bervariasi.. 

Kondisi ini diperkirakan akan memperbesar rusaknya daerah resapan air di 

daerah perbukitan, meningkaanya aliran permukaan dan erosi berat dapat 

menimbulkan longsor tebing yang akan berakibat terdapat keselamatan jiwa dan 

rumah penduduk. Sangat terlihat jelas hanya merugikan masyarakat setempat 

khususnya di Kelurahan Kalumata, tidak mempertimbangkan dampak yang 

gi generasi penerus, Dari paparan di atas maka 

Pengaruh Aktifitas Pertambangan 

Galian C Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota 

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas maka dapat di identifikasi 

Pengaruh Aktifitas Pertambangan Galian C Terhadap Perubahan 



 

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan

masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas pertambangan

Selatan. 

2. Dampak aktivitas 

ekonomi masyarakat 

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah dampak akti

masyarakat? 

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh akti

Kalumata, Kota Ternate Selatan.

2. Untuk mengetahui dampak 

 

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam kalangan akademisi mengenai pengaruh penggunaan 

 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka batasan 

masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 

pertambangan di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate 

ivitas  pertambangan Galian C terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang

 

Bagaimanakah dampak aktivitas pertambangan Galian C terhadap  sosial 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

mengetahui pengaruh aktivitas pertambangan di Kelurahan 

Kalumata, Kota Ternate Selatan. 

Untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan terhadapkondisi sosial.

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat: 

Bagi peneliti dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam kalangan akademisi mengenai pengaruh penggunaan 
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identifikasi masalah diatas, maka batasan 

di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate 

pertambangan Galian C terhadap kondisi sosial 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang melandasi 

an C terhadap  sosial 

pertambangan di Kelurahan 

pertambangan terhadapkondisi sosial. 

Bagi peneliti dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam kalangan akademisi mengenai pengaruh penggunaan 



 

lahan terhadap perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan 

Kalumata, Kota Ternate.

2. Peneliti memberikan masukan kepada seluru

pemerintah dan akademisi tentang pengaruh penggunaan lahan terhadap 

perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan Kalumata, Kota 

Ternate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lahan terhadap perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan 

Kalumata, Kota Ternate. 

Peneliti memberikan masukan kepada seluruh lapisan masyarakat, 

pemerintah dan akademisi tentang pengaruh penggunaan lahan terhadap 

perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan Kalumata, Kota 
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lahan terhadap perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan 

h lapisan masyarakat, 

pemerintah dan akademisi tentang pengaruh penggunaan lahan terhadap 

perubahan sosial masyarakat Galian C di Kelurahan Kalumata, Kota 


