
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di Dunia, dengan 

memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil yang mengapitnya. Luas wilayah daratan 

Indonesia 1,937 km
2
, dan luas laut 5,8 juta km

2
 dengan garis pantai terpanjang di Dunia. 

Letak geografis Indonesi antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika serta dua 

samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan dilalui oleh garis Khatulistiwa.
1
 

Disamping sebagai negara kepulauan, Indonesia juga merupakan salah satu dari 

beberapa negara dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) cukup luas yang tersebar di 

seluruh wilayah, sehingga demikian menjadikan Negara Indonesia menduduki urutan ke-9 di 

Dunia.
2
 Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara Indonesia terdapat dibeberapa 

daerah/wilayah meliputi kekayaan yang terletak di daratan maupun di lautan, yang jika dalam 

penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara efektif, efesien dan transparan, 

maka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, 

sehingga tercapainya Pembangunan Nasional melalui pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Ekonomi, Infrastruktur dan lain-lain sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
3
 

Demi tercapainya kesejahteraan bagi kehidupan sosial masyarakat secara universal 

melalui pemanfaatan, pengelolan dan penataan Sumber daya alam baik yang terdapat di 

daerah Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan sampai pada tingkat Desa, maka dibentuklah 
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satu sistem pemerintahan tingkat daerah yang berwewenang dan berkewajiban dalam 

mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan ekonomi masyarakatnya. Sehingga demikian, 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa Maluku Utara merupakan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Ternate dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.
4
 Provinsi Maluku Utara 

dimekarkan menjadi satu provinsi setelah adanya pemekaran dari provinsi Maluku pada 

tahun 1999, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003.
5
 

Secara Geografis Provinsi Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang terletak pada 

lintasan garis Khatulistiwa dan berada pada 124
o
-129

o
 BT dan 3

o
 LU-3

o
 LS.Luas wilayah 

daratan Provinsi Maluku Utara mencapai 32.000 km
2
, sementara kawasan lautnya sebesar 

107.381 km
2
. Sebelah utara berbatasan dengan samudra Pasifik, dengan sebelah selatan Laut 

Seram, sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, dan disebelah barat berbatasan 

dengan Laut Maluku. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil, dimana 

dari masing-masing pulau terdapat 64 pulau yang telah berpenghuni, sedangkan 331 pulau 

lainnya belum berpenghuni. Pulau Halmahera adalah pulau yang terbesar pertama, dan pulau-

pulau lainnya, seperti Obi, Sula, Morotai, Bacan, Makian, Ternate dan Tidore.
6
 

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu dari beberapa daerah dengan kekayaan 

akan Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu melimpah seperti kekayaan hasil hutan, hasil 

laut maupun hasil tanah. Kekayaan akan Sumber Daya Alam ini terdapat pada beberapa 
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Kota/Kabupaten seperti Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tenggah, 

Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Selatan dan lain-lain.
7
  

Kabupaten Halmahera Selatan dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Maluku Utara. Secara Administrasi 

Kabupaten Halmahera Selatan petama kali dimekarkan terdiri dari 9 Kecamatan namun kini 

telah menjadi 30 Kecamatan.
8
 Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang 

diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah telah memberikan akses secara leluasa kepada kepala daerah untuk mengurusi rumah 

tangga sendiri sebagai satu daerah yang otonomi.
9
 Sehingga demikian, pemerintahan daerah 

yang merupakan representatif dari pemerintahan pusat memiliki tanggung jawab dalam 

membantu terwujudnya Pembangunan Nasional melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh 

daerahnya melalui kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga pengelolaan yang 

dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang lebih moderen, yang tersebar di beberapa bidang 

Industri/Perusahaan, seperti Industri Perkayuan, Industri Perikanan dan Kelautan serta 

Industri yang bergerak di bidang Pertambangan, seperti yang terdapat di Kecamatan Obi 

Induk/Mayor, yang merupakan salah satu kecamatan dengan potensi kekayaan Sumber Daya 

Alam yang terdapat di dalam tanah.  

Secara Administrasi Kecamatan Obi terbagi atas 5 ibu Kota/Kecamatan yaitu 

Kecamatan Obi (Obi Mayor/Induk), Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan 

Obi Selatan dan Kecamatan Obi Barat. Secara keseluruhan jumlah desa yang terdapat di 

Kecamatan Obi terdiri dari 32 desa. Sebelah Selatan Pulau Obi berbatasan langsung dengan 
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Provinsi Maluku, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat, sebelah 

Barat Pulau Obi dibatasi oleh Laut Maluku, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram, 

dan selat Obi di sebelah Utara maupun Selatan.
10

 

Secara Topografinya, Pulau Obi Mayor/Induk pada umumnya merupakan wilayah 

berbukitan dengan pesisir pantai yang pendek. Kondisi pemukiman yang berbukitan 

membuat Pulau Obi Mayor memiliki banyak mata air dan sungai-sungai yang berhulu dari 

perbukitan. Selain itu dibagian Barat Pulau Obi Mayor terdapat Danau Kapi yang merupakan 

danau terbesar di Pulau Obi. Pulau Obi Mayor didalamnya terdapat berbagai kekayaan akan 

Sumber Daya Alam (SDA) yang terletak dalam Tanah berupa Emas (Desa Anggai), Nikel 

(Tanjung Pala),
11

 dan Nikel (Desa Kawasi).
12

 

Secara Geografis Desa Kawasi terletak di Kecamatan Obi di Pulau Obi atau disebut 

sebagai Pulau Obira yang terletak pada titik Koordinat 1
0
30’34’’S 127

0
45’E/1.500

0
S 

127.750
0
E dengan luas wilayah kurang lebih 3.111

[1]
 KM

2
. Pulau Obi sendiri terdiri dari 

beberapa desa seperti Desa Jikotamo, Kampung Buton, Taman Sari, Akegula, Kampung 

Baru, Air Mangga, Sambiki, Anggai, dan Kawasi. Pulau Obi sendiri merupakan pulau 

terbesar yang terletak digugus Kepulauan Obi, dan dikelilingi oleh banyak pulau-pulau kecil, 

seperti Pulau Obi latu, Pulau Bisa, Pulau Gata-Gata, Pulau latu, Pulau woka dan Pulau Pasir 

Putih.
13

 

Desa Kawasi memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di dalam 

tanah berupa nikel, sehingga dipandang perlu untuk dikelola dalam rangka mewujudkan 
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pembangunan nasional. Sehubungan dengan kekayaan yang dimiliki, menyebabkan Desa 

Kawasi dari tahun ketahun dijadikan sebagai wilayah kegiatan oleh perusahaan pertambangan 

yang beroperasi pada bahan galian tanah.  

Sebagaimana masyarakat Kecamatan Obi secara umum dan secara khususnya 

masyarakat Desa Kawasi pada tahun 1999-2002, masyarakat Desa Kawasi merupakan 

masyarakat yang merasakan dampak dari perang saudara (agama/syarah) yang terjadi secara 

Horizontal di Provinsi Maluku Utara. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Kawasi 

mengalami beberapa ketertinggalan pada aspek sosial. 

Pengaruh atas kehadiran perusahaan PT. Antam (2005) dan PT. GPS (2007)  dalam 

kehidupan sosial masyarakat Desa Kawasi belum terlalu efektif, serta belum 

berkesinambungan yang dikarenakan oleh waktu operasi kegiatannya yang relatif singkat 

kurang lebih 1-2 Tahun, dengan permintaan tenaga kerja masih dalam jumlah kecil 

dipengaruh oleh wilayah kegiatan aktivitas yang masih relatif terbatas, yaitu berupa sistem 

kegiatan yang masih bersifat eksplorasi.  

Keterbatasan pada permintaan tenaga kerja dianggap belum mampuh memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari oleh sebagian masyarakat Desa Kawasi, sehingga menjadikan 

sebagian masyarakat memandang perlu untuk melakukan aktivitas lainnya, seperti menjadi 

tenaga tambang raya di Desa Anggai, petani dan nelayan. Kehadiran perusahaan PT. Antam 

dan perusahaan GPS tidak mengurangi nilai-nilai sosial yang telah lama ada dalam kehidupan 

masyarakat Desa Kawasi seperti nilai gotong royong, serta silahturahmi dan komunikasi 

sesama masyarakat.
14
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Saat ini masyarakat Desa Kawasi mulai mengalami suatu perubahan sosial yang terlihat 

sejak masuknya perusahaan PT. Harita Group 2009. Dampak sosial yang terjadi dan 

dirasakan oleh masyarakat Desa Kawasi dapat dilihat berdasarkan pada perubahan yang 

terjadi dan dapat diidentifikasi melalui fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pada 

masing-masing tingkat pergerakan kebutuhannya dari tahun ke tahun seperti ekonomi, 

sumber daya manusia (pendidikan), infrastruktur, serta kesehatan. Salah satu penyebab 

terjadinya perubahan sosial dimulai sejak pemberlakuan sistem tenaga kerja pribumi sebagai 

tenaga kerja buruh perusahan sejak tahun 2009. Sistem Pemberlakuan tenaga kerja pribumi 

dilakukan dalam memenuhi kewajiban pihak perusahaanm dalam meningkatkan dan 

mensejahterakan kehidupan masyarakat yang mendapatkan dampak dari aktivitas 

pertambangan.Disamping itu, kewajiban perusahaan direalisasikan melalui tanggung jawab 

sosial (CSR).
15

  

CSR sendiri dikenal sebagai Karya atau Kontrak Kerja yang diberlakukan kepada 

masyarakat lingkar tambang selama perusahaan masih beropersi ditempat tersebut,
16

 hal ini 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara) nomor 04 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
17

 

Dengan diberlakukan tenaga kerja pribumi sebagai tenaga buruh perusahaan 

pertambangan dengan gaji yang berkisar Rp. 5-10 jutaan oleh perusahaan PT. Harita Group, 

hal ini telah mendorong proses pertumbuhan masyarakat Desa Kawasi pada aspek ekonomi, 

sehingga mendorong beberapa masyarakat Desa Kawasi mulai melakukan pembuatan kapal 
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kayu dalam bentuk sedang dengan kekuatan mesing 25 pk (jonsong) yang terhitung sejak 

2010.  

Disamping itu, terjadinya proses perubahan sosial-ekonomi masyarakat diakibatkan 

oleh lajunya proses aktivitas keluar masuknya tenaga kerja buruh perusahan pertambangan 

dikarenakan cuti/libur kerja yang mengakibatkan sebagian masyarakat Desa Kawasi 

memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengadakan alat transportasi laut dengan tingkatan 

kelajuan yang berbeda berupa speat boot dengan jumlah anak buah kapal (abk) yang melebihi 

dari 1 orang.
18

 

Aktivitas perusahaan PT. Harita Group pernah mengalami break atau pemberhentian 

sementara yang diakibatkan oleh pembuatan smelter (pabrik), yang merupakan tempat 

pengelolaan ord (matrial) yang merupakan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi pada 

tahun 2012 dan diselesaikan pada tahun 2014. Kembalinya aktivitas perusahaan PT. Harita 

Group menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat Desa Kawasi yang dikarenakan 

proses domisili masyarakat yang berasal dari desa lain salah satunya Desa Madapolo dan 

desa lainnya di Kecamatan Obi. Kehadiran masyarakat yang melakukan proses domisili 

bukan hanya berprofesi sebagai tenaga buruh perusahaan, akan tetapi berprofesi sebagai 

penjual minuman keras. Berawal dari mengkomsumsi minuman keras mengakibatkan 

terjadinya konflik sosial, yang menyebabkan berkurangnya hubungan komunikasi dan 

silahturahmi antara individu dengan masyarakat, antara kelompok dengan kelompok 

lainnya.
19

  

Dampak sosial lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Kawasi atas 

kehadiran perusahaan pertambangan PT. Harita Group yaitu terjadinya prningkatan 

kepemilikan barang konsumsi yang juga tidak luput mengalam perubahan, yang dimana 
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awalnya masyarakat yang semula masih kurang dalam menggunakan alat-alat yang moderen 

setelah adanya PT. Harita Group masyarakat mulai memahami dalam pengunaan alat-alat 

moderen seperti spit yang mengunakan bahan fiber. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, sehingga membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan proses penelitian yang lebih jauh agar dapat menguraikannya secara rinci 

mengenai dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kawasi atas kehadiran 

perusahaan pertambangan PT. Harita Group yang terhitung sejak Tahun 2009-2018.  

I.2. Batasan Masalah 

Setiap penulisan selalu memiliki ruang lingkup pembahasan yang dijadikan sebagai 

batasan dalam penulisannya. Begitupula dengan penulisan sejarah yang dilakukan pada 

kesempataan ini. Batasan masalah dalam proses penulisan penelitian sejarah selalu 

didasarkan pada Ruang, Waktu, Jenis, dan Jangkauan peristiwa yang akan diteliti. Berbicara 

mengenai ruang (Spatial) tidak terlepas pada lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian. Waktu (Temporal) sendiri dimaksudkan untuk menunjukan batasan waktu 

permasalahan yang akan dikaji atau diteliti oleh peneliti. Jenis (Spesies) menunjukan ciri-ciri 

peristiwa yang akan diteliti. Sedangkan Cakupan dalam lingkup adalah usaha sadar peneliti 

untuk membatasi jangkauan atau luas peristiwa yang menjadi objek atau sasaran. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sartono Kartodirjo dalam bukunya yang berjudul 

”Pendekataan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah”, bahwa “dalam penulisan sejarah 

dikenal adanya pembahasan berdasarkan unit Waktu (Temporal), Jenis (Spesies), Ruang 

(Spatial) dan Cakupan dalam lingkup (Scope), tentu dimaksudkan untuk membatasi 



permasalahan yang menjadi dasar penelitian sehingga jelas garis-garis batasan peristiwa 

itu”.
20

  

Mengingat, memperhatinkan dan mempertimbangkan waktu serta luasnya ruang 

lingkup pembahasan yang dikaji dalam proses penelitian ini, dengan studi kajian Dampak 

Sosial Masyarakat Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Atas 

Kehadiran PT. Harita Group, yang telah direncanakan untuk dilakukan agar tidak 

menghadirkan suatu masalah yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atau presepsi, 

maka kiranya peneliti memandang perlu untuk mengadakan batasan dalam proses penelitian 

berdasarkan pembahasannya yang melingkupi ruang, waktu, jenis dan cakupan dalam 

penelitian agar jelas garis-garis batasannya.  

Pemilihan batasan dalan proses penelitian ini dimulai pada Tahun 2009, adalah sebagai 

pertimbangan awal teridentifikasi masuknya PT. Harita Group dilingkungan Desa 

Kawasi.Keberadaan PT. GPS dan PT. TBP merupakan bagian dari PT. Haritan Group atau 

anak cabang PT. Harita Group. Tetapi, pada Tahun 2007 dan 2008 PT. Harita Group belum 

secara resmi beroperasi di wilayah Desa Kawasi. Secara resmi beroperasinya PT. Harita 

Group di wilayah Desa Kawasi terhitung mulai tahun 2009, yang ditandai dengan naiknya 

bendera PT. Harita Group dilingkungan lokasi kegiatan perusahaan. 

Tahun 2018 adalah tahun dimana kondisi kehidupan sosial masyarakat Desa Kawasi 

sudah mulai mengalami perubahan, atau kondisi masyarakat Desa Kawasi sudah mulai 

mengalami perbedaan dengan kondisi sebelum yang disebabkan oleh pemberlakuan 

Anggaran CSR, seperti terjadinya peningkatan infrastruktur di Desa Kawasi yang terakhir 

terjadi pada Tahun 2018. Sejak berakhir pembangunan pada Tahun 2018 hingga sekarang 

pembangunan di Desa Kawasi sudah tidak pernah dilakukan. 
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Dengan demikian, berdasarkan fenomena tersebut maka dalam proses penelitian ini 

penelitimemilih batasan penilitian pada Tahun 2018. Pemilihan batasan pada Tahun 2018, 

yaitu bertujuan untuk membandingkan perubahan sosial masyarakat Desa Kawasi 

berdasarkan pada tingkat pergerakannya yang terjadi dari tahun ke tahun atas kehadiran 

industri pertambangan PT. Harita Group dengan tanggung jawab sosialnya selama melakukan 

aktivitas pertambangan di Desa Kawasi.  

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakan di atas, maka terdapat beberapa poinpenting 

yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kawasi sebelum masuknya PT. 

Harita Group Tahun 2009-2018? 

2. Bagaimana Kontribusi PT. Harita Group terhadap kehidupan Sosial Masyarakat 

Desa Kawasi Tahun 2009-2018? 

3. Bagaimana respon Masyarakat Desa Kawasi terhadap kehadiran PT. Harita Group 

Tahun 2009-2018? 

4. Bagaimana dampak negatif PT. Harita Group terhadap kehidupan Sosial 

Masyarakat Desa Kawasi Tahun 2009-2018? 

I.4. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara langsung Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kawasi 

sebelum masuknya PT. Harita Group Tahun 2009-2018. 

2. Untuk mengetahui secara langsung Kontribusi PT. Harita Group terhadap 

kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kawasi Tahun 2009-2018. 



3. Untuk mengetahui secara langsung tanggapan atau respon masyarakat Desa 

Kawasi terhadap eksistensi PT. Harita Group Tahun 2009-2018. 

4. Untuk mengetahuidampak negatif PT. Harita Group terhadap kehidupan Sosial 

Masyarakat Desa Kawasi 2009-2018.  

I.5. Manfaat Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat 

diperoleh, yaitu sebagai berikut: 

I.5.1. Manfaat Teoritis 

A.Untuk memperkaya literatur penulisan sejarah perusahaan    pertambangan yang 

berada di Provinsi Maluku Utara. 

B. Diharapkan dari hasil penulisan penelitian ini, dapat dikembangkan sesuai dengan 

persoalan kehidupan sosial masyarakat yang berada di sekitar lingkungan 

tambang. 

I.5.2. Manfaat Praktis 

A. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengenai kebijakan pemerintah yang 

menyangkut dengan kehidupan sosial masyarakat yang wilayahnya terdapat 

perusahaan. 

B. Sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan 

penulisan, dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan sosial masyarakat 

lingkar tambang.  

I.6. Tinjauan Pustaka 



Sebagai langkah awal dalam penulisan penelitian ini, penulis mempergunakan beberepa 

referensi, berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian atau skripsi terdahulu yang dianggap 

berhubungan erat, serta penting dalam mendukung proses penulisan hasil penelitian ini, 

dengan tujuan agar memperoleh sebuah penulisan penelitian yang sistematis dan ilmiah 

berdasarkan format penulisan yang diajukan, serta sesuai dengan permasalahan pada 

pembahasan serupa yang akan diangkat, antara lain sebagai berikut:   

Pertama, Tulisan editan Rifai Umar Dkk (2000), yang berjudul “Damai yang 

Terkoyak” Catatan Kelam Dari Bumi Halmahera.Dalam editannya, mereka mengulas 

tentang Potensi Sumber Daya alam (SDA) yang terdapat di Provinsi Maluku Utara 

Kabupaten Halmahera Utara yang bagaikan sebuah magnet sehingga menarik salah satu 

Perusahan Multi Nasional yang berasal dari Australia (1997), yaitu Nusa Halmahera 

Minerals), yang bergerak pada bahan galian tanah (Emas). Walaupun secara umumnya editan 

yang dilakukan oleh Rifai Umar Dkk, dengan penulisan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti memiliki kesamaan pada studi pengkajian yaitu mengenai pengaruh atau dampak atas 

keberdaan perusahaan terhadap kehidupan sosial masyarakat, tetapi secara khusunya masih 

terdapat perbedaan, dimana penulisan yang dilakukan Rifai Umar Dkk berlokasi di 

Kabupaten Halmahera Utara, dan penulisan yang dilakukan peneliti berlokasi di Kabupaten 

Halmahera Selatan Kecamatan Obi Induk (Mayor) Desa Kawasi. 

Kedua, Wahyudi Barmawi (2012), yang dalam tulisan skripsinya yang berjdul 

“Dinamika Kehidupan Masyarakat Lingkar Tambang Perseroan Terbatas (PT) Nusa 

Halmahera Selatan (NHM) 1975-2005”. Dalam tulisannya, beliau mencoba mengambarkan 

bagaimana pengaruh atau dampak akan kehadiran perusahaan dengan berbagai aktifitas 

pertambangannya bagi kehidupan sosial Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan 

Kao (Desa Malifut dan Desa Kao). Walaupun terdapat persamaan pada studi pengkajian, 

yaitu sama-sama menulis dampak akan keberadaan perusahaan di suatu daerah atau 



wilayahdengan menggunakan pendekatan sejarah, tetapi masih terdap perbedaan dalam studi 

penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat pada Judul dan 

Lokasi yang dijadikan sebagai fokus penelitian. 

Ketiga, Wahyudin La Udo (2019).Dalam tulisan Skripsinya yang berjudul “Evaluasi 

Kemajuan Tambang Berdasarkan Metode Survey Pada bahan Galian Nikel Lateri Di PT. 

Prama Murti Di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan”.Dalam 

tulisannya, Wahyudi La Udo mengambarkan mengenai potensi atau kekayaan Sumber Daya 

alam yang terdapat di Desa Kawasi yang merupakan wilyah kelola atau operasi PT. Prama 

Murti. Penulisan hasil penelitian antara wahyudi La Udo dengan penulisan yang dilakukan 

oleh peneliti terdapat persamaan mengenai lokasi penelitian, yaitu sama-sama menulis 

mengenai kekayaan akan Sumber Daya alam yang terdapat di Desa Kawasi Kecamatan Obi 

Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada studi pengkajian, 

yang dimana wahyudin lebih terfokus pada peningkatan jumlah Ore dengan mengunakan 

Metode Survey di PT. Parama Murti, dan peneliti lebih terfokus pada dampak sosial yang 

dirasakan oleh masyarakat Desa Kawasi atas kehadiran perusahaan PT. Harita Group. 

Disamping itu, terdapat perbedaan lainnya, yaitu Wahyudin tidak mengkaji mengenai 

dampak akan keberadaan perusahaan di Desa Kawasi yang dirasakan oleh masyarakatnya 

dari tahun ke tahun (History/Sejarah). 

I.7. Kerangka Teoritis 

Dapatlah dipahami bahwa sejarah konvesional (berdasarkan kondisi) yang naratif 

dikarenakn pada hakikat penulisannya yang lebih bersifat History As Art (Sejarah Adalah 

Seni)bukan History As Science(Sejarah Adalah Ilmu).Sehingga demikian, potensi besar 

pemakaian teori adalah sebuah penulisan hasil penelitian adalah untuk membantu dalam 

menganalisis secara mendalam dan tajam gejala-gejala pada suatu objek studi penelitian agar 



penulisan sejarah lebih kearah sejarah sebagai sebuah ilmu bukan sebagai sejarah sebagai 

sebuah cerita.
21

 

I.7.1. Teori Kausalitas (Sebab-Akibat) 

Mengutip Kontowijoyo (Penjelasan sejarah, 2008:37) dalam tulisannya Raoda 

Muhammad yaitu penulisan skripsinya yang berjudul “Dampak Keberdaan Kampus II 

Unkhair Atas Pertumbuhan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Kelurahan Gambesi 

Ternate Selatan (2003-2013),yangmenjelaskan mengenai kausalitas. Menurutnya bahwa 

Kausalitas merupakan hubungan sebab-akibat dari dua atau lebih peristiwa. 

Teori kausalitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monokausalitas dan 

multikausalitas.Monokausalitas menjelaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi hanya 

memiliki satu sebab atau akibat.Sedangkan, multikausalitas menyatakan bahwa setiap 

peristiwa memiliki lebih dari satu sebab dan lebih dari satu akibat.Kausalitas sendiri 

dibangun oleh hubungan antara kejadian (Sebab) dan kejadian kedua (Akibat atau Dampak), 

yang mana kejadian keduanya dipahami sebagai konekuensi dari yang pertama.
22

 

Dari penjelasan pengertian Teori Kausalitas (teori sebab-akibat) tersebut, maka dalam 

penulisan penlitian ini, penelitian mengunakan teori kausalitas sebagai salah pisau analisis 

untuk mencoba menjelaskan dampak sosial atas keberadaan perusahaan PT. Harita Group di 

Desa Kawasi sebagai “sebab utama” yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam 

kehidupan sosial masyarakat Desa Kawasi (2009-2018). 

I.7.2. Teori Perubahan Sosial 
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Salah satu tema pokok dalam sejarah sosial sudah barang tentu ialah perubahan sosial. 

Artinya bahwa proses peristiwa sejarah dalam keseluruhan dipandang dari prespektif sejarah 

sosial merupakan proses perubahan sosial dalam berbagai aspek atau dimensi.
23

Sehingga 

dalam penulisan hasil penelitian ini penulis mengunakan teori Perubahan Sosial. 

Dalam teori perubahan sosial menjelaskan bahwa Perubahan ialah sesuatu yang tidak 

bisa dilepaskan atau dihindari dari kehidupan manusia, baik individu, kelompok maupun 

masyarakat didalam sistem kehidupan,walaupun dalam taraf  sempit sampai pada taraf yang 

luaspula, degan proses yang lambat maupun cepat, yang mampu memberikan pengaruh bagi 

aktivitas atau perilaku manusia, sehingga terciptanya suatu pembangunandalam kehidupan 

manusia. Aspek yang sempit meliputi perilaku dan pola pikir individu, sedangkan aspek yang 

luas meliputi perubahan dalam struktur yang  nantinya dapat mempengaruh perkembangan 

masyarakat di masa yang akan datang.
24

 

Pembangunan sendiri merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat, yang dilakukan 

dikarenakan untuk bertahan hidup, berkembang dan berkemajuan. Mengutip Oekan bahwa 

“proses pembangunan tidak bisa dihentikan karena manusia harus memenuhi kebutuhan 

hidupnya untuk bertahan hidup, berkembang dan berkemajuan”.
25

 Terdapat beberapa macam 

tipe pembangunan, misalnya menyamakan pembangunan dengan Moderenisasi.Dengan 
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demikian, maka pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat 

yang moderen.
26

 

Proses suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dapat diawali 

atau diakibatkan oleh suatu sebab meliputi sebab internal maupun eksternal, yang tercipta 

atau munculnya disebabkan oleh adanya kegiatan sebagai budaya dan peradaban baru, yang 

memiliki makna membangkitkan semangat baru untuk menjadi manusia baru, yang 

mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Sehingga pada konsekuensinya 

perubahan sosial dapat meliputi perubahan pada norma-norma adat, norma kesusilaan, norma 

hukum, maupun perubahan pada norma-norma budaya yang disebut of behavior (pola yang 

sudah menjadi perilaku sendiri).
27

 

Kedatangan perusahaan PT. Harita Group di Desa Kawasi sejak Tahun 2009-2018, 

dengan sistem kerja (pribumi, harian dan permanen), Nota Kesepakatan, serta anggaran CSR 

yang diterapkan telah menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perubahan dalam kehidupan 

sosial masyarakat Desa Kawasi walaupun tidak secara keseluruhan.Disamping itu, seiring 

dengan perkembangan kegiatan perusahaan pertambangan PT. Harita Group dengan 

kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, telah memicu kehadiran para 

pendatang yang berdomisili untuk beraktivitas, sehingga menyebabkan pertambahan jumlah 

penduduk masyarakat Desa Kawasi. Mereka datang sebagai manusia dengan berbagai 

aktivitas diluar dari aktivitas sebagai tenaga kerja buruh perusahaan, yaitu sebagai pengusaha 

(rumah makan, rumah penginapan, rumah kecantikan, rumah foto copy, rumah penjual 

sayuran, rumah penjual prabotan dapur, serta rumah penjual pakaian dan mainan anak-anak). 
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Kehadiran para pendatang dengan berbagai macam aktitivatasnya secara umumnya 

tidak dapat memenuhi kebutuhan akan tempat usaha sendiri, sehingga membutuhkan 

masyarakat Desa Kawasi (pribumi) atau pihak kedua, makakondisi ini menyebabkan 

masyarakat Desa Kawasi memanfaatkannya dengan menjual lahan kepada masyakat yang 

berdomisili guna dijadikan sebagai lahan usaha. Dengan pemanfaatan akan kondisi tersebut, 

kehidupan sosial masyarakat Desa Kawasi mulai mengalami perubahan yang terjadi secara 

bertahap dari tahun ketahun, baik secara Individu, kelompok dan masyarakat. 

Maka berdasarkan pada teori perubahan sosial dapat dikatakan bahwa kehadiran 

perusahaan pertambangan PT. Harita Group di Desa Kawasi sejak Tahun 2009-2018 telah 

memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Kawasi baik secara 

individu, kelompok masyarakat, yaitu suatu perubahan baik yang terjadinya dipengaruh oleh 

faktor dalam maupun faktor luar, dnegan proses perubahan yang terjadi secara lambat 

maupun cepat. 

I.8. Metode Penelitian 

Istilah “Metode” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yang dalam bahasa 

Inggrisnya dituliskan dengan “Method”, dan dalam bahjasa Arab diterjemahkan dengan 

“Thariqat” dan “Manhaj”, memiliki arti “Cara” yang teratur dan terfikir secara baik-baik 

untuk mencapai maksud, serta cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.
28

 

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 
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pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, 

dan hati-hati untuk mewujudkan suatu kebenaran.
29

 

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengunakan model Diskriptif Kualitatif 

atau disebut dengan mengambarkan secara alamiah hasil penelitian yang ditemukan di lokasi 

penelitian. Tujuan penelitian dengan mengunakan model pendekataan ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara sistematis dan alamiah berdasarkan pada temuan lapangan.
30

 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah lokal dengan spesifikasi sejarah sosial. 

Maka, prosedur dalam melakukan proses penelitian ini, penulis mengunakan metode dan 

metodologi. mengutipSartono Kartodirjo (1992:1-4) dalam buku yang ditulis oleh 

Suhartono W. Panoto, yang membedakan antara Metode dan Metodologi. metode sendiri 

lebih merupakan cara bagaimana orang memperoleh pengetahuan (How To Know), 

sedangkan metodologi adalah mengetahui bagaimana harus mengetahui (To Know how To 

Know), sehingga dapat direkonstruksi dengan tetap bersandarkan pada data yang diperoleh. 

Metode juga diartikan sebagai cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam system 

yang terencana dan teratur. Sedangkan, metodologi diberikan definisi sebagai ilmu atau 

kajian tentang metode.
31

 

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulisan mengunakan metode sejarah. 

Penggunaan metode sejarah bertujuan untuk mewujudkan hasil penelitian sejarah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara sistematis dan ilmiah.
32

 Metode Sejarah sendiri memiliki 

langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan yang dilakukan sejak 

awal hingga akhir proses penelitian. 
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1. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, waktu yang ditempuh dalam 

penelitian ini kurang lebih berjalan selama 3 bulan, yang dimulai sejak Tahun 2019 

bertepatan pada bulan Juni dan Juli, dan pada Tahun 2020 yang bertepatan pada bulan 

Januari. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi dalam proses penelitian ini ialah Desa Kawasi 

Kecamatan Obi Induk/Mayor Kabupaten Halmahera Selatan.  

2. Teknik Pengumpulan Data/Heuristik 

Dalam proses penulisan sejarah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa tersedianya 

sebuah sumber sejarah, atau dengan kata lain, dalam penulisan sejarah terlebih dahulu 

haruslah menyiapkan data. Data sejarah adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan 

metode yang disebut Heuristik. Heuristik secara terminologi berasal dari bahasa Yunani 

Heuristiken yang artinya mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber sejarah adalah 

sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi.
33

 

Sumber sejarah atau dapat disebut data sejarah dalam bahasa inggris  disebut datum 

(bentuk tunggal) atau data (bentuk jamak) dari bahasa latin datum yang berarti “pemberian” 

yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber sejarah atau 

data sejarah terdiri atas primer dan sekunder.
34

 

Data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang dikumpulkan melalui hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari tokoh pemuda Desa Kawasi, Pemerintah 

Desa Kawasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Masyarakat Desa Kawasi.Data 

sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk literatur, seperti dokumen Desa 

Kawasi, Nota Kesepakatan dan karya tulis yang relevan dengan penelitian. 
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Dalam proses pengumpulan data terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilalui oleh 

peneliti agar data yang didapatkan bukan hanya bersumber dari satu saja, antara lain sebagai 

berikut: 

 

A. Studi Pustaka 

Proses penelitian tidak terlepas yang namanya lokasi atau tempat penelitian yang 

merupakan lapangan untuk mengumpulkan sebuah data. Studi pustaka adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti berupa pelacakan dan pengumpulan sumber yang 

dijadikan sebagai refrensi seperti sejumlah buku, skripsi dari sejumlah pustakaan atau tulisan 

ilmiah yang berkenang dengan penulisan. Tujuan studi pustaka ialah untuk memperoleh 

informasi demi memperkuat penelitian mengenai dampak sosial masayarakat Desa Kawasi 

atas kehadiran perusahaan pertambangan PT. Harita Group. 

B. Studi Kearsipan 

Dalam studi kearsipan, penulis melakukan proses pelacakan sumber di berbagai arsip 

(arsip pribadi) yang bersumber dari informan yang berkenaan dengan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

C. Studi Lapangan 

Studi lapangan atau lebih dikenal dengan observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan metode wawancara melalui proses tanya jawab antara peneliti 

dengan informan berkaitan dengan persoalan yang dijadikan sebagai studi kajian dalam 

penelitian ini. 

D. Studi Dokumentasi 



Studi dokumentasi ialah studi yang dilakukan dengan cara menelah atas sumber-

sumber yang terkait dalam bentuk gambar seperti foto. 

3. Teknik Analisis Data 

Taknik analisis data adalah upaya untuk mendapat otentisitas (keaslian atau 

kebenaran) dan kredibilitas (keabsahan) sumber. Teknis analisis data dilakukan dengan cara 

melakukan kritikan terhadap sumber-sumber yang didapatkan atau dikumpulkan.  Yang 

dimaksud dengan kritik adalah proses kerja intelektual dan rasional yang mengikuti 

metodologi sejarah guna mendapat objektivitas atas suatu kejadian. Kritik sumber bertujuan 

untuk mendapatkan suatu keaslian sumber sejarah sehingga kebenaran sumber dapat 

dipercaya. 

Kritik sumber merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi. Kritik sumber dilakukan setelah 

semua sumber-sumber yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti telah 

terkumpulkan.Kritik sumber sendiri terdiri atas dua, yaitu kritik interen (internal) yang 

berhubungan dengan isi dari suatu dokumen, dan kritik ekteren (eksternal) yang berhubungan 

dengan fisik suatu sumber.
35

 

4. Teknik Interpertasi 

Untuk menghadirkan suatu penelitian sejarah, fakta atau sumber sejarah yang telah 

dikumpulkan harus diinterpretasikan atau tafsir.Kedudukan interpertasi ada antara verifikasi 

dan eksposisi.Interpretasi oleh penelitia sejarah dilakukan dengan metode sejarah, sehingga 

subjektivitas dapat dieliminasi. 
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Interperatsi dapat dilakukan dengan analisis dan sintesis.Analisis adalah suatu model 

dalam membuat interpretasi. Menganalisis sumber sama dengan menguraikan sumber 

berdasarkan pada data yang bervariasi, dengan tujuan untuk ditarik secara induktif sehingga 

dapat disimpulkan. Sedangkan proses sintesis adalah suatui proses melakukan penyatuan, 

dengan tujuan untuk mengelompokan data-data menjadi satu kemudian disimpulkan.
36

 

5. Teknik Historiografi 

Historiografi adalah proses penulisan atau penyusunan hasil penelitian sejarah 

berdasarkan kesaksian yang dapat dipercaya, serta sumber-sumber lain yang ditemukan, 

dianalisis dan ditafsirkan, yang kemudian dituangkan dalam satu bentuk tulisan yang dapat 

dikatakan ilmiah.
37

 Seperti hasil penelitian ini di mana proses penulisannya tidak terlepas 

pada data-data yang ditemukan dilapangan penelitian, yang selanjutnya dianalisis dan 

ditafsirkan sehingga dapat memenuhi standarisasi penulisan sejarah yang ilmiah. 

I.9. Sistematika Penulisan 

Dalam proses membantu serta mempermudah pembaca untuk memahami gambaran 

tentang penulisan penlisitian ini, maka kiranya perlu disusun sistematika penulisannya sesuai 

dengan urutan penulisannya. Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari beberapa bagian 

sebagai gambaran untuk memahami penulisan ini, yaitu terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, dimana dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang. Latar 

belakang didalamnya menjelaskan mengenai gambaran awal permasalahan, yang menjadi 

alasan utama peneliti melakukan proses penelitian dan penulisan ini. Batasan Masalah 

didalamnya mengambarkan mengenai fokus kajian yang dilakukan oleh peneliti sesuai 
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dengan permasalahan yang ingin diteliti. Rumusan Masalah mengambarkan mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan agar memperoleh informasi-informasi 

berdasarkan fokus kajian, Tujuan Penulisan didalamnya mengambarkan mengenai hal-hal 

yang ingin diperoleh oleh peneliti, Manfaat Penulisan didalamnya mengambarkan mengenai 

harapan-harapan penelitian. Tinjauan Pustaka menjelaskan mengenai literasi-literasi yang 

berhubungan dengan objek penelitian, Kerangka Teoritis menjelaskan mengenai teori-teori 

yang digunakan sebagai pisasu analisis untuk menjadikan hasil penilitian menjadi suatu 

pengetahuan yang ilmiah, Metode Penelitian mengambarkan cara, langkah-langkah atau 

tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Sedangkan Sistematika Penulisan didalamnya 

menjelaskan mengenai susunuan dalam penulisan hasil penelitian. 

Bab II membahas mengenai Profil Desa Kawasi,  dalam bab ini terdiri atas Sejarah 

Singkat Desa Kawasi, Pemerintahan, Geografis, Iklim Dan Curah Hujan, Demografis, serta 

Budaya dan Agama. Bab III menguraikan Perusahaan-Perusahaan Di Provinsi Maluku 

Utara, yang didalam pembahasan awalanya dimulai dengan Sejarah Singkat Masuknya 

Perusahaan di Provinsi Maluku Utara, dan Sejarah Singkat Masuknya Perusahaan PT. Harita 

Group di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. 

Bab IV membahas Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kawasi 

Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Sebelum Dan Sesudah Kehadiran PT. 

Harita Group Tahun 2009-2018, yang terdiri atas beberapa sub bagian pembahasan, seperti 

Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kaawsi Sebelum Masuknya PT. Harita Group, Kontribusi 

Perusahaan PT. Harita Group Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kawasi (2009-

2018), Tanggapan Atau Reaksi Masyarakat Desa Kawasi Terhadap Kehadiran Perusahaan 

PT. Harita Group (2009-2018), dan Pengaruh Perusahaan PT. Harita Group Terhadap 

Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kawasi (2009-2018), dan Bab V membahas mengenai 

Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran. 


