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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya penggunaan 

sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan 

lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk 

menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian 

sumber daya alam. Permasalahan lingkungan hidup (enveriomental 

problems) memang menjadi isu global dunia yang harus di tangani 

secara terencana dan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat 

secara langsung. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, 

yang dapat dimanfaatkan untuk kesejehteraan manusia . Seperti 

kerusakan lingkungan dengan kegiatan eksploitasi pasir sungai yang 

terjadi juga di sungai pasir semaka yang berada dekat dengan Desa 

Kanoman yang dimana panjang sungai way semaka ini mencapai 90 

Km dengan daerah aliran 90.818,71 Km
2
. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimana dampak 

pertambangan pasir Desa Kanoman terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Kanoman dan bagaimana menurut padangan 

ekonomi islam dampak pertambangan pasir Desa Kanoman terhadap 

kesejahteraan masayarakat Desa Kanoman. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui dampak pertambangan pasir Desa Kanoman terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Kanoman dan untuk mengetahui 

padangan ekonomi Islam tentang dampak pertambangan pasir Desa 

Kanoman terhadap kesejahteraan masayarakat Desa Kanoman. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jumlah 

sampel 75 yang terdiri dari 50 pekerja dan 25 pemilik petambang 

pasir, teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. 

Dengan metode pengumpulan observasi, wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisi data dalam penelitian ini dampak dari 

adanya pertambangan pasir Desa Kanoman ada dua yaitu dampak 

positif yang berimas pada perekonomian masyarakat yaitu 

peningkatan pendapatan dan dampak negatif berimbas pada kerusakan 

lingkungan seperti pencemaran air menjadi keruh, polusi udara, 

peningkatan kebisingan, dan kerusakan infrastruktur. Perubahan 

positif yang dirasakan sangat sedikit ketimbang dampak negatif, 

dampak negatif yang diakibatkan oleh pertambangan pasir membuat 

penurunan pada kualitas kesejahteraan seperti kesehatan, keamanan, 

sosial dan infrastruktur. Dalam pandagan Ekonomi Islam aktivitas 

pertambangan pasir Desa Kanoman membuat dampak negatif pada 

kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam 
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kemaslahatan manusia dan mengabaikan syariat Islam atau maqashid 

as-syariah maka dari itu dalam pandangan Islam pertambangan pasir 

di Desa Kanoman dilarang dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan 

syariat Islam atau maqashid as-syariah dengan pencapian lima tujuan 

dasar yaitu al-dien, nafs, maal, nasl dan aql. Selain itu pertambangan 

pasir Desa Kanoman tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip 

Ekonomi Islam seperti : Prinisp Keadilan, Keseimbangan, Kebebasan 

dan Khalifah. 

 

Kata Kunci: Pertambangan Pasir dan Kesejahteraan 

Masyarakat. 
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MOTTO 

 

          

 

Artinya : “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”. 

“(Q.S: An-Najm (53): 39)”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Sygma 

Examedua Arkanleema), h.250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memperoleh gambaran yang 

jelas dan mempermudahkan dalam memahami serta untuk 

mengindari kesalahpahaman bagi pembaca, maka dari itu perlu 

adanya penegasan judul dari penelitian ini, penegasan judul 

dimaksudkan agar tiap kata makna judul diberikan penjelasan 

oleh penulis kepada pembaca. Adapun judul skripsi yang 

dimkasud adalah “Analisis Dampak Pertambangan Pasir 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Sungai Semaka 

di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus)”. Untuk itu perlu adanya uraian dari istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Analisis 

Adalah proses dimana suatu penyelidikan atau penelaahan 

suatu pokok atas suatu peristiwa (perbuatan) guna 

mendapatkan fakta yang tepat atas penguraian pokok 

persoalan hubungan antara bagian-bagian untuk 

mendapaatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman arti 

secara keseluruhan.
1
 

2. Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah 

pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negative maupun 

positif).
2
  

 

 

                                                           
1Nugroho Eko, Dibalik Searah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 65. 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet IV) 

(Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h. 238. 
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3. Pertambangan Pasir 

Merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan non 

logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutanya. 

Penambang pasir dari definisi lain adalah pengalihan di bawah 

permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran 

sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian 

mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.
3
 

4. Kesejahteraan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan 

ialah dari kata sejahtera yang berarti sentosa dan makmur, 

dalam kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera; 

keamanan, keselamatan dan ketentraman.
4
 

5. Perpektif Ekonomi Islam 

Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan megelola sumber daya untuk mencapai 

falah dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur’an dan sunnah
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a.Sumber Daya Alam merupakan salah satu asset yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kanoman yang salah 

satunya adalah sungai semaka selain dari perkebunan dan 

pertanian, namun seiring perkembangan waktu sungai 

tersebut dimanfaatkan secara berlebihan sehingga kawasan 

dekat sungai semaka tersebut mengalami kerusakan yang 

cukup parah akibat dari ekspolitasi berlebihan pertambangan 

pasir yang dilakukan di sungai semaka tersebut. 

                                                           
3Soerjani, Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam 

Pembangunan (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987), h. 18. 
4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 1001. 
5Munrokhim Minanan, Priyonggo Suseno, M Bhekti Hendrianto, Ekonomi 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.19. 
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b. Peneliti ingin mengetahui dan mempelajari dampak yang 

ditimbulkan oleh pertambangan pasir terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Kanoman. 

c.Penelitian ini dirasa mampu diselesaikan oleh penulis, selain 

itu dikarenkan tempat penelitian yang mudah dijangkau dan 

dekat oleh tempat tinggal penliti. 

2. Alasan Subjektif   

a.Pokok bahasan penelitian ini sesuai dengan studi keilmuan 

yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Untuk memperoleh data yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan pada penulisan skripsi guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

C. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya 

alam. Sumber daya alam (baik renewable dan non renewable) 

merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup 

manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya 

tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup 

umat manusia di muka bumi. 

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah di berbagai bidang/sektor banyak membutuhkan 

anggaran/ biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan 

dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk 

penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam  

akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga 

keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber 

daya alam. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang 

ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunakan sumber daya 
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alam yang tidak benar, maka akan  mengorbankan 

lingkungan,sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan 

mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat 

sekitarnya.
6
 

Permasalahan lingkungan hidup (enveriomental problems) 

memang menjadi isu global dunia yang harus di tangani secara 

terencana dan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat secara 

langsung. Dewasa ini mengingatkan kita pada pentingnya 

permasalahan lingkungan hidup memberikan perhatian khusus 

terutama eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada 

profit ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi lebih 

dari itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk 

bumi.
7
 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
8
 Oleh karena itu maka pengelolaan 

sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi 

sumberdaya alam (natural resource oriented) untuk menjamin 

kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan 

menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan 

terpadu.
9
  

Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada 

prakteknya apa yang diidealkan  dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat 

(4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena 

                                                           
6Arifin Bustanul, Pengolahan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif 

Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 54.  
7Arman Drakel, “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis 

Ekonomi Sumber Daya Di Provinsi Maluku Utara”. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan 

Perikanan, Vol. 3 No. 1 (Mei 2010), h. 90.  
8Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekayaan Alam, Pasal 33 Ayat 3.  
9 R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996),h. 189. 
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telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang 

ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam (dan lingkungan 

hidup) yang terjadi  selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum 

dan Kebijakan atas sumber daya alam itu sendiri.
10

 

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, telah memberikan arah pengelolaan sumber 

daya mineral. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa 

pengelolaan sumber daya mineral harus dikuasai oleh Negara 

untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian 

nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat secara berkeadilan.
11

 

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam 

yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap 

kepentingan orang banyak, bagi penduduk yang tinggal di wilayah 

pedesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan 

cadangan untuk masa yang akan datang. Indonesia merupakan 

salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya yaitu 

kekayaan alam yang dapat diperbaharui (hutan, tanah, lahan subur, 

air, sungai, laut) dan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui 

(minyak bumi, gas dan bahan tambang lainya) 
12

 

Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang 

dapat dimanfaatkan untuk kesejehteraan manusia merupakan 

sumber daya alam hayati, faktor abiotik lainnya merupakan sumber 

daya alam hayati sedangkan faktor abotik lainnya merupakan 

sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam 

harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelesterian karena sumber 

daya alam bersifat terbatas. Pentingnya pelestarian lingkungan 

dilakukan karena dengan kegiatan pelestarian tersebut terjamin 

pula pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi 

akan terus berlangsung, namun kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

                                                           
10 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekayaan Alam, Pasal 33 Ayat 4. 
11Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Bantubara. 
12Aminah, “Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan 

Emas Rakyat di Gunon Ujeun Kabupaten Aceh Jaya)”.Jurnal Public Policy, 

(February 2017), h. 184. 
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alam secara besar-besaran memang berdampak baik terhadap 

pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya efek negatif terhadap 

lingkungan juga timbul.
13

 

Lebih lanjut lagi, memanfaatkan SDA yang ada manusia 

melakukan pengambilan yang lebih dikenal dengan eksploitasi. 

Eksploitasi dilakukan melalui kegiatan ekstraktif. Bentuk-bentuk 

kegiatan ekstraktif yang dilakukan biasanya melalui pertambangan, 

pengambilan hasil hutan, hasil laut dan air. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. 

Namun pada pengelolaan dan pengambilannya masih belum 

mampu dikendalikan dan diawasi secara baik. Setiap eksploitasi 

sumber daya alam akan menyebabkan perubahan kualitas 

lingkungan dengan tolak ukur atau ambang batas tertentu, 

pemanfaatan sumber daya alam lokal harus menghasilkan produksi 

untuk kemakmuran daerah. Kesejahteraan rakyat dan kelestarian 

lingkungan hidup menimbulkan trade-off antara manfaat ekonomi 

dengan kelestarian lingkungan dalam pembangunan keberlanjutan 

(sustainable development). 

Pertambangan merupakan salah satu asset sumber daya alam 

yang termasuk dalam kekayaan bumi, pengelolaan di bidang 

pertambangan dan energi adalah termasuk kerusakan sumber daya 

alam tanah dan air akibat kegiatan eksploitasi, eksploitasi adalah 

kegiatan pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu 

berlebihan terhadap sesuatu subyek hanya untuk kepentingan 

ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, 

keadilan serta kompnesasi kesejahteraan.
14

  

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, 

baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya, secara fisik 

kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang 

dilakukan individu itu sendiri, bukan hanya dalam kawasan 

produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, 

                                                           
13Muhammad Akbar, Zainal Said, Rusnaena, “Implikasi Penambangan Pasir 

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Jurnal Implemnetasi 

Penambangan Pasir, Vol. 1 (November 2019), h. 60. 
14Tri Amperiyanto, Eksploitasi Rgistry dan File Reg (Jakarta: PT. Elex 

Media Komputtindo, 2010), h. 230.  
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melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Salah satunya ialah kegiatan pertambangan pasir, dimana 

kegiatan pertambangan pasir merupakan kegiatan mengambil 

sumber daya alam yang tujuanya diperuntukan untuk kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat luas, banyak dampak yang 

ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan dari pertambangan pasir, 

dari sudut pandang positif tentu dengan adanya pertambangan pasir 

di suatu daerah akan dapat membuka lowongan pekerjaan baru 

bagi daerah setempat, pertambangan resmi maupun tidak resmi 

atau illegal sama saja akan dikenakan pajak retribusi, hanya saja 

bedanya jika pertambangan resmi atau legal dalam kegiatan 

pertambanganya ada pihak yang bertanggung jawab terhadap 

kerusakan lingkungan baik itu lingkungan pertambangan maupun 

tempat lingkungan sekitar masyarakat bermukim. Sedangkan 

pertambangan tidak resmi atau illegal tidak ada pihak yang 

bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan, hal ini 

dikarenakan ketidakjelasan akan kepemilikan usaha pertambangan 

tersebut. 

Seiring berjalanya waktu tentunya ketersediaan alam yang 

setiap harinya dikerut secara berlebihan tentu juga akan menipis, 

mengingat pasir ini juga merupakan bahan galian yang digunakan 

untuk membangun infrastruktur, tidak hanya bangunan rumah 

namun jalan raya juga serta berdampak pada terganggunya 

ekosistem sungai yang menyebabkan air sungai yang digunakan 

masyarkat sekitar daerah pertambangan menjadi tercermar dan 

keruh, hal tersebut tentu diakibatkan dari ketidak pedulian para 

pelaku usaha tambang dalam memikirkan kelestarian sumber daya 

alam tersebut.  

Seperti kerusakan lingkungan dengan kegiatan eksploitasi 

pasir sungai yang terjadi juga di sungai pasir semaka yang berada 

dekat dengan Desa Kanoman yang dimana panjang sungai way 
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semaka ini mencapai 90 Km dengan daerah aliran 90.818,71 

Km
2
.
15

  

Panjang Sungai dan Daerah Aliran di Kabupaten 

Tanggamus 

No Nama Sungai/Anak 

Sungai 

Panjang (km) Daerah 

Aliran (km
2
) 

1. Way Sekampung 256 245.565.75 

 - Way Pisang 21  

 - Way Gatal 34  

 - Way Semah 23  

 - Way Sengharus 37  

 - Way Bulok 40  

 Way Semaka 90 90.818.71 

2. - Way Semong 40  

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus. 

 

Di Kabupaten Tanggamus terdapat dua sungai utama yang 

melintasi daerah-daerah di Kabupaten Tanggamus. Kedua sungai 

tersebut ialah way sekampung dan way semaka. Selain kedua 

sungai utama tersebut, terdapat juga beberapa sungai yang 

mengaliri wilayah Kabupaten Tanggamus antara antara lain Way 

Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengharus, Way Bulok dan 

Way Semong.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanoman dimana sungai 

yang mengelilingi pemukiman merupakan aliran sungai semaka. 

Menurut Bapak Kepala Pekon Desa Kanoman pada saat observasi 

awal bahwa dulunya sungai semaka masih lestari dan airnya pun 

bisa digunkan sehari-hari oleh warga Desa Kanoman sebelum 

                                                           
15Rencana Program Investasi Jangka Panjang (RPIJM) Bidang Cipta 

Kabupaten Tanggamus”(Online) Tersedia di : http://sippa.ciptakarya.pu.go.id diakses 

(12 Mei 2020). 

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/
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adanya pertambangan pasir, selain itu juga pertambangan pasir ini 

tidak memiliki surat izin atau ilegal sehingga tidak adanya 

kepedulian dan pihak yang  bertanggungjawab.
16

 Dari hasi 

observasi awal juga penulis pada saat terjun lapangan yang terjadi 

dengan adanya penambangan pasir ini banyak warga yang bekerja 

sebagai penambang pasir selain bertani dan berkebun untuk 

menambah pendapatan, tidak dapat dipungkiri penambangan pasir 

membuka lapangan pekrjaan baru bagi warga Desa Kanoman, 

namun sangat disayangkan fenomena yang terjadi warga Desa 

Kanoman yang kurang akan pengetahuan tentang memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada, kegiatan penambangan pasir tersebut 

dilakukan dengan alat-alat berat dan mesin sedot pasir tentu 

sehingga menimbulkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan 

adanya penambangan pasir illegal ini membuat banyak lubang-

lubang terjam yang ada pada lingkungan desa, pencemaran polusi 

udara akibat mobil truk angkutan pasir dan pencemaran air yang 

menjadi keruh. Kasus yang terjadi pada eksploitasi pertambangan 

pasir ini dilakukan secara berlebihan seperti ini tentu perlu 

mendapat perhatian bahkan menurut bapak kepala pekon 

penambangan pasir ini tidak memiliki izin, di satu sisi sungai 

semaka merupakan sumber air warga Desa Kanoman yang 

seharusnya dijaga agar tidak tercermar dan keruh namun selain 

dampak negatif yang diakibatkan, dampak positif pertambangan 

pasir kepada masyarakat Desa Kanoman berdampak pada 

perekonomian mereka dengan adanya pertambangan pasir tersebut 

meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan 

pekerjaan baru masyarakat Desa Kanoman. 

Permasalahan utama dari adanya kegiatan atau aktivitas 

pertambangan pasir dampaknya dapat berakibat pada menurunya 

kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan dari dampak negatif 

pertambangan, dampak negatif pertambangan pasir di Desa 

Kanoman walaupun hanya pertambangan rakyat biasa namun 

pertambangan tersebut telah dilakukan selama 10 tahun oleh warga 

hal tersebut lama-kelamaan dapat merusak lingukangan alam 

                                                           
16Patnoto Azhari, Kepala Pekon Desa Kanoman, wawancara dengan penulis, 

Balai Desa Kanamon, Lampung 15 Desember 2020.  
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sekitar pemukiman masyarakat yang dapat berakibat pada 

kesejahteraan  masyarakat dalam jangka panjang. Tidak dapat 

dipungkiri masyarakat yang berada disekitar tambang dengan 

adanya aktivitas pertambangan pasir dapat mengacam keselamatan 

serta kesejahteraan pemukiman. 

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di alam yang 

bertujuan untuk memberikan konstribusi yang positif terhadap 

kepentingan orang banyak. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah 

pedesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan 

cadangan penting, bukan hanya dalam kondisi kebutuhan dan 

kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa 

yang akan datang. 

Islam adalah agama yang mengatur sistem kehidupan (way of 

life), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan 

yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang 

ekonomi.
17

 Seperti halnya dalam pemanfaatan sumber daya alam 

yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita 

syukuri dengan memanfaatkanya secara baik-baik serta menjaga 

kelestarianya, pada umumnya sumber daya alam sifatnya dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 

sumber daya alam akan dapat terus ada selama penggunaanya tidak 

di eksploitasi berlebihan, eksploitasi sumber daya alam berarti 

mengambil dan menggunakan sumber daya alam untuk pemenuhan 

kebutuhan, namun jika diambil secara berlebihan maka itu dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat 

daerah, dalam Al-Qur’an Allah SWT berfriman : 

                          

              

                                                           
17Ditulis Oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 

Universitas Islam Indonesia Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (Yogyakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2014)., h. 13.  
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Artinya : “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)”.
18

 

Manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam dan 

lingkungannya, kondisi ini menyebabkan bahwa hubungan antara 

manusia dengan alam dan lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. 

Manusia membutuhkan alam dan lingkungan, dan demikian pula 

lingkungan dan alam membutuhkan manusia. Kondisi ini menjadi 

membuat manusia menjadi sadar bahwa hidupnya tak dapat 

terlepas dari alam dan lingkungan. Kesadaran itu membuat 

manusia selalu memerlukan alam dan lingkungannya demi 

kenyamanan hidup, kebahagiaan dan kesejateraan hidupnya.
19

 

Manusia sangat berperan penting dalam memanfaatkan dan 

mengolah sumber daya alam demi menjaga kelangsungan hidup, 

dalam pandangan Islam. Allah menjadikan segala yang ada dibumi 

untuk manusia. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al- 

Baqarah ayat 29 : 

                        

                   

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, 

lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Maha Mengetahui 

Segalanya”.
20

 

Agama dan spiritualisasi dinyatakan sebagai dua elemen 

penting dalam eco-healing terutama dalam membangun kesadaran 

                                                           
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahaanya (Bandung: 

Dipenogoro, 2014), h. 765.  
19Suprihadi Sastrosupeno, Manusia Alam dan Lingkungan, (Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan, 1984), h. 81.  
20QS Al- Baqarah Ayat 29.  
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berlingkungan, agama memiliki peran penting dalam 

menanggulangi isu kerusakan, oleh karena itu harus ada sinergi 

yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi dalam 

membuat peraturan tentang etika lingkungan.
21

 

Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan (hifzh al-bi’ah) 

merupakan salah satu tujuan diturunkanya syariat Islam. Islam 

mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat 

dengan alam (eco-friendly). Alam harus dipahami sebagai ciptaan 

dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka 

ketaatan dan rasa cinta kepada pemcipta, menjaga alam dengan 

cara tidak merusak alam dengan semena-mena termasuk eksplorasi 

dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan 

keberlanjutanya. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat 

eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang 

dilakukan manusia menimbulkan berbagai bencana seperti longsor, 

gempa bumi dan lain-lain, bencana tidak hanya merusak ekosistem, 

namun lebih lagi telah mengancam kemaslahatan atau 

kesejahteraan makhluk hidup. 
22

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dijabarkan 

oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terjun lapangan lebih lanjut mengenai dampak dari eksploitasi 

pertambangan pasir terhadap kesejahteraan Desa Kanoman dalam 

sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pertambangan Pasir 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Sungai Semaka di 

Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” 

 

D. Fokus Penelitian 

Guna fokus penelitian dalam penelitian ini ialah agar 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini tidak melebar sehingga 

dapat terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam 

pembahasan skripsi ini yaitu menganalisis dampak dari adanya 

                                                           
21Reflita, “Eksploitasi Alam dan Kerusakan Lingkungan”. Jurnal 

Substantia, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2015), h. 148.  
22Ibid.  
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eksploitasi sumber daya alam (SDA) yaitu penambangan pasir 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kanoman Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang adapaun rumusan 

masalahnya ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak pertambangan pasir terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Kanoman ? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pertambangan 

pasir terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kanoman? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat kita ketahui 

tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak pertambangan pasir terhadap 

kesejateraan masyarakat Desa Kanoman. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang 

pertambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Kanoman. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a.Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada 

pihak lain yang berkepentingan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

dunia akademisi agar di masa yang akan mendatang dapat 

menjadi acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 

dengan tema yang serupa. 



 

 
 

14 

2. Manfaat Praktis 

a.Untuk penambang pasir Desa Kanoman, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk 

pertambangan pasir di sungai semaka yang berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat Desa Kanoman dan agar 

masyarakat dapat lebih berhati-hati dan tidak berlebihan 

dalam pemanfaatan sumber daya alam karena dapat 

berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan dan kelestarian 

alam. 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh setelah terjun ke lapangan dan dapat 

berguna bagi mahasiswa lain sebagai refrensi yang akan 

mendatang. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya ilmiah terdahulu 

dari berbagai sumber yang ada yang relevan dan dapat 

dipertanggung jawabkan, artinya pengambilan dan pencantuman 

hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu yang berdasarkan 

kemiripan tema, kata kunci serta ditinjau dari hasil teori dan hasil 

penelitianya. 

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan guna memberikan 

informasi yang masih berhubungan dengan penelitian penulis baik 

variabel ekspolitasi SDA maupun kesejahteraan. Adapun tinjauan 

pustaka dalam skripsi ini ialah : 

1. Veronica A. Makmur dengan penelitianya yang berjudul 

tentang “lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin 

rusak dan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia 

indonesia” dengan metode kualitatif menyatakan bahwa 

Degradasi lingkungan lainnya, seperti terjadinya pendangkalan 

Danau Tondano di Minahasa, yang merupakan aset alam yang 

sangat penting di daerah ini. Penggundulan hutan untuk 

dijadikan lahan perkebunan telah menjadi salah satu penyebab 

tingginya erosi di sekitar danau tersebut. Berbagai upaya telah 
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dilakukan untuk menyelamatkan danau ini, seperti penerapan 

pupuk organic EM-plus bagi petani di kawasan DAS Tondano 

khususnya bagi petani wanita. Hal ini telah memperlihatkan 

potensi menekan tingkat penggunaan pupuk kimia oleh petani.
23

  

2. Baiq Rizki Yuliana dengan penelitiannya yang berjudul tentang 

“kajian pendapatan masyarakat penambangan liar desa baru-

tahan kecamatan moyo utara kabupaten Sumbawa besar” 

dengan metode penlitian kualitatifnya mengatakan bahwa 

kondisi ekonomi para pekerja penambang liar drastis berubah 

dilihat dari segi pendapatan bila dibandingkan dengan 

sebelumnya selain itu pula kemiskinan dan pengangguran dapat 

teratasi, namun yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan 

ekosistem alam jangan sampai kegiatan ini merusak tatanan 

alam yang asli. Adanya perhatian pemerintah juga sangat 

diharapkan partisipasinya dalam bentuk tindakan untuk 

menanggulangi kegiatan penambangan liar yang marak terjadi 

di Kabupaten Sumbawa khususnya desa Baru-Tahan 

Kecamatan Moyo Utara.
24

  

3. Ni Putu Dewi Agustini dan Ida Ayu Nyoman Saskara dengan 

penelitianya yang berjudul tentang “faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan penambang pasir di Desa Rendang 

di Kabupaten Karang Asem” dengan metode penilitian 

kuantitatifnya menyatakan bahwa modal kerja, jam kerja, dan 

teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pendapatan penambang pasir Desa Rendang dan penambang 

pasir yang memakai alat modern lebih besar pendapatannya 

dibandingkan dengan penambang pasir sederhana.
25

 

                                                           
23Verronica A.Kumurur, “Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang 

Semakin Rusak Dan Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Manusia Indonesia”. 

Jurnal Ekoton. Vol. 2 No. 1 (April 2002), h. 1-2.  
24Baiq Rizki Yuliana, “Kajian Pendapatan Mayarakat Penambang Liar Desa 

Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar”. Jurnal Educatio, 

Vol. 5 No. 1 (Juni 2010), h. 1-10.  
25Ni Putu Dewi Agustini dan Ida Ayu Nyoman Saskara, “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Penambang Pasir di Desa Rendang di Kabupaten 

Karang Asem”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 5 (2013), h. 231.  



 

 
 

16 

4. Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan, Rizky Yudarin dengan 

penelitian yang berjudul tentang “sumber daya alam untuk 

kesejahteraan penduduk lokal (studi analisi dampak 

pertambangan batu bara di empat kecamatan area kalimantan 

timur Indonesia” dengan metode penlitian kualitatif menyatakan 

bahwa Pertama, penduduk lokal merasakan lebih banyak 

perubahan negatif daripada perubahan positif sesudah kegiatan 

tambang batu bara beroperasi di wilayah mereka. Perubahan 

negatif ini akibat menurunnya kondisi saat ini dibandingkan 

sebelum adanya tambang batu bara. Kedua, masyarakat yang 

menjadi responden juga mengakui ada dampak positif dari 

kegiatan pertambangan batu di wilayah mereka, seperti mata 

pencaharian dan penghasilan, namun sifatnya adalah efek tidak 

langsung dibandingkan efek langsung. Efek ini juga bersifat 

temporer di mana ketika pertambangan batu bara selesai masa 

operasinya, maka efek pada penghasilan dan mata pencaharian 

juga akan terhenti.
26

 

5. Anas Malik dengan penelitian yang berjudul tentang “Dampak 

Eksploitasi SDA terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Pandangan Etika Bisnis Islam” dengan metode penelitian 

kuantitatif, menyatakan bahwa Islam melarang kegiatan 

eksploitasi secara besar-besaran yang tidak memperhatikan 

etika akan berakibat rusaknya lingkungan yang ada di sekitar 

pertambangan dan akan berdampak juga terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan, dengan 

melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Pasir 

Sakti tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran etika bisnis 

islam berperan penting dalam menjaga lingkungan dari aktivitas 

pertambangan yang merusak lingkungan.
27

 

                                                           
26Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan, Rizky Yudarin, “Sumber Daya 

Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan 

Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia”. Jurnal 

Organisasi dan Manajemen, Vol. 11 No. 2 (September 2015), h. 127-137. 
27Anas Malik, “Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”. Journal Of Islamic Studies, Vol. 5 

No.2 (2017). h. 58-76.  
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6. Feril Ilyasa dkk dengan penelitian yang berjudul tentang 

“pengaruh eksploitasi sumber daya alam terhadap kemisikinan 

pada masyarakat nealayan  tahun 2020” dengan metode 

penelitian kualitatif menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya 

alam perairan banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

besar milik asing, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan 

menggunakan kemitraan/kerja sama, pemerintah Indonesia 

memudahkan jalan investasi bagi pihak asing untuk dapat 

mengelola sumber daya alam perairan yang ada di Indonesia, 

kemiskinan yang banyak terjadi pada masyarakat nelayan 

sebagai akibat dari lemahnya kemampuan modal, terbatasnya 

penguasaan pengetahuan dan teknologi dari pengelolaan hasil 

tangkap dan karena majunya teknologi yang dimiliki kapal 

nelayan asing yang menangkan ikan dengan cara yang illegal, 

kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan tidak 

berpihak kepada nasib masyarakat miskin nelayan.
28

 

Penelitian terdahulu diatas adalah penelitian yang berkaitan 

dan relevan dengan penelitian ini, perbedaan pada penelitian 

terdahulu diatas ialah skripsi ini meneliti dampak dari 

eksploitasi yang berlebihan oleh penambang pasir yang dapat 

menimbulkan dampak positif dan negative terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Kanoman, selain itu juga tempat 

penelitian ini dilakukan di Desa Kanoman Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus yang belum pernah diteliti oleh peneliti 

lainya di tempat tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai eksploitasi sumber 

daya alam pertambangan pasir di Desa Kanoman ini. 

 

I. Metode Penelitian 

Penelitian diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

                                                           
28Feril Ilyasa dkk, “Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Terhadap 

Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan”.  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan 

Pembangunan Keberlanjutan, Vol. 21 No. 2 (2020), h. 55. 
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kebenaran.
29

 Mengingat pentingnya metode penelitian dalam 

sebuah penelitian, maka adapun metode peneltian yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian yang mencakup perilaku, persepsi, motivasi, secara 

holistik dan deskripsi dengan kata-kata dan bahasa pada konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
30

 penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek 

yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan.
31

 penelitian ini 

dilakukan di penambangan pasir Desa Kanoman Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu pada masyarakat di desa 

tersebut. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis 

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas keadaan 

sejernih mungkin tanpa memberikan ada perlakuan terhadap 

objek yang diteliti, dan tidak perlu adanya hipotesis dalam 

penelitian ini.
32

 Dalam hal ini peneliti bermaksud menjelaskan 

dan menganalisis dampak eksploitasi pertambangan pasir 

terhadap kesejahtera masyarakat Desa Kanoman Tanggamus. 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

                                                           
29Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 24. 
30V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 12. 
31Sangjadi, E. M dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010) h. 21.  
32Suharsimi, A. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 208.  
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kemudian ditarik kesimpulannya.
33

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah keselurahan penduduk di Desa Kanoman berdasarkan 

KK yaitu sebanyak 504 jiwa. 

Sampel adalah sebagian dari beberapa populasi.
34

 Menurut 

Suharsimi Arikunto apabila jumlah sampel kurang dari 100 

maka semuanya diambil untuk dijadikan sampel. Namun jika 

populasi lebih dari 100 maka peneliti dapat mengambil 

beberapa populasi untuk dijadikan sampel dengan diambil 

antara 10% – 15% atau 20% - 25% dari jumlah populasi.
35

 

Berdasarkan pendapat diakrenakan jumlah populasi lebih dari 

100 yaitu berjumlah 504 KK, maka peneliti mengambil 15% 

dari 504 KK jumlah populasi sehingga didapat 75 responden 

yang akan dijadikan sampel yang di dapat dari 504 x 15% =  75 

masyarakat desa kanoman. Peneliti mengambil 15% dari jumlah 

populasi dikarenakan 15% dari jumlah populasi tersebut 

dianggap sudah cukup untuk dijadikan sampel mewakili 504 

masyarakat Desa Kanoman. 75 responden tersebut terdiri dari 

50 pekerja penambang pasir yaitu masyarakat Desa Kanoman 

itu sendiri sedangkan 25 nya ialah pemilik pertambangan pasir 

tersebut. 

 Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Random Sampling yaitu pengambilan sampel 

pada populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut.
36

 Peneliti menggunakan random 

sampling dikarenakan jumlah populasi sudah jelas dan tidak 

memerlukan karakteristik tertentu dalam pengembilan sampel. 

3. Design Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan design penelitian 

studi kasus. Pada design penelitian ini menelusuri suatu  

aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara spesifik, 

                                                           
33Sugiyono, h. 115. 
34Ibid, h. 389.  
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 112.  
36Sugiyono, h. 118.  
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peneliti mengambil fenomena spesifik sebagai masalah 

penelitian, kemudian menetapkan kelompok individu, tempat, 

waktu, atau proses tertentu secara spesifik yang menjadi fokus 

penelusuran.
37

. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud 

meneliti dampak yang diakibatkan oleh penambang pasir sungai 

semaka terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kanoman 

Kabupaten Tanggamus. 

4. Partisipan dan Tempat Penelitian  

Menurut Arikunto, tempat penelitian dapat dilakukan di 

sekolah, di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, 

asal semuanya mengarah tercapainya tujuan penelitian.
38

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kanoman Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus, dimana dalam hal ini, terdapat 

beberapa partisipan penelitian yang diharapkan mampu 

membantu peneliti dengan memberikan pernyataan-pernyataan 

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Dalam penelitian yang dimaksud partisipan dalam penelitian ini 

adalah Kepala Pekon Desa Kanoman dan beberapa masyarakat 

dan penambang pasir sungai semaka yang berada di Desa 

Kanoman. 

5. Prosedur Pengumpulan Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
39

 Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

observasi peneliti kepada kepala pekon Desa Kanoman dan 

penambang pasir Desa Kanoman. Data sekunder adalah sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
40

 Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini 

                                                           
37Asfi Manzilati, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Malang: UB Press, 

2017), h. 56.  
38Suharsimi Arikunto, h. 9. 
39Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitati dan 

R&D (Bandung: Alabeta, CV, 2013), h. 193. 
40 Ibid. 
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adalah dokumen sejarah Desa Kanoman dan Kabupaten 

Tanggamus dan lain sebagainya. Adapun pengumpulan data 

yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut: 

a.Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil 

suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pernyataan 

penelitian, memabntu mengerti perilaku manusia, dan 

evaluasi pengukuran terhadap aspek tertentu.
41

 Observasi 

penelitian ini dilakukan di Desa Kanoman Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 

bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung 

jawaban dari pertanyaan guna mendapatkan informasi – 

informasi yang diberikan oleh responden.
42

 Wawancara 

dalam penelitian ini ialah hanya mewawancarai penambang 

pasir Desa Kanoman dan kepala pekon Desa Kanoman. 

c.Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan tekhnik pengambilan pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
43

 

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 75 

masyarakat Desa Kanoman yang akan diberi kuesioner. 

Skala kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala 

Guttman. Skala Guttman, skala pengukuran dengan tipe ini, 

akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya dan tidak” data 

yang diperoleh hanya ada dua interval saja yaitu “ya” atau 

“tidak”. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan 

                                                           
41Sujarweni, h. 32.  
42Narkubo, C dan Achamdi, Metode Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), h. 83.  
43Sugiono., h. 142.  
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bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan.
44

 

Pada skala Guttman dilakukan dengan menghitung 

respon jawaban “ya” dan “tidak” terhadap pernyataan yang 

telah diajukan oleh peneliti. Jawaban dibuat dengan skor 

tertinggi satu dan terendah nol. Adapaun nilai skala Guttman 

yang peneliti ajukan ialah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Skala Jawaban Guttman 

Jawaban Nilai 

YA 1 

TIDAK 0 

Peneliti menggunakan skala Guttman dikarenakan 

dengan Guttman Scale mempermudah peneliti untuk 

memperesen kan hasil dari kuesioner, sehingga mudah untuk 

mengetahui berapa persenya tiap indikator pada item” 

kuesioner. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokunen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya momunetal seseorang.
45

 Dalam penelitian ini 

dokumentasi berupa foto saat wawancara dan menyebarkan 

kuesioner kepada masyarakat dan penambang pasir Desa 

Kanoman serta kepala pekon Desa Kanoman. 

6. Prosedur Analisis Data 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis 

kualitatif dengan cara berfikir induktif, cara berfikir induktif 

ialah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa khusus yang kongkrit kemudian dari fakta tersebut 

                                                           
44Ibid. h. 137.  
45Sugiono., h. 422.  
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ditarik generalisasi yang bersifat umum.
46

  Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display 

dan conclusion drawing/verification.
47

 Namun analisis data 

yang digunakan peneliti dalam peneltian ini ada 2 ialah sebagai 

beikut: 

a.Reduksi Data (Reduction Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi 

peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan 

memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, metode penelitian yang digunakan peneliti, 

tinjuan pustaka atau peneliti terdahulu yang relevan dengan 

skripsi serta sistematika penelitian. 

 

                                                           
46Marzuki. Metodelogi Riset (Yogyakarta: Ekonisis, 2005), h. 156.  
47Sugiono, h. 246.  
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BAB II (LANDASAN TEORI) 

Pada bab dua ini skripsi ini berisi tentang landasan teori 

yang berisi terakit teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam 

skripsi ini. 

BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN) 

Bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang pertama 

gambaran umum objek penelitian dimana dalam gambaran 

umum objek penelitian tersebut  berisi terkait objek penelitian 

skripsi ini seperti : Sejarah objek penelitian, visi misi, struktur 

pemerintahan dan lain sebagainya. Kedua ialah penyajian 

fakta dan data penelitian yang mana isinya terkait data-data 

primer dan sekunder yang diambil dari hasil wawancara, 

kuesioner dan observasi. 

BAB IV (ANALISIS PENELITIAN) 

Bab empat ialah bab isi atau hasil analisis peneliti dari 

data yang telah di cantumkan dalam bab tiga dan menjawab 

rumusan masalah yang ada di bab satu. 

BAB V (PENUTUP) 

Bab kelima yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari 

hasil penelitian analisis peneliti. Rekomendasi mengenai 

saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak 

yang terakit dengan hasil penelitiian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Ekonomi Lingkungan 

a. Pengertian Ekonomi Lingkungan 

Ekonomi Lingkungan adalah Ilmu yang mempelajari 

tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan 

sedemikian rupa sehingga fungsi/peranan lingkungan dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam 

penggunaanya untuk jangka panjang. Adapun yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup No. 23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainya.  

Ekonomi lingkungan atau Ilmu ekonomi lingkungan 

adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan 

lingkunganya yang terbatas sehingga fungsi atau peranan 

SDA dan lingkungan tersebut dipertahankan atau bahkan 

penggunanya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau 

berkelanjutan.
48

  

Dampak pencemaran sumber daya alam dan 

lingkungan yang menimbulkan biaya yaitu: 

a) Menurunya kualitas sumber daya alam daan lingkungan 

sebagai penyedia bahan baku 

b) Menurunya kualitas sumber daya alam dan lingkungan 

sebagai fungsi dasar ekologis 

                                                           
48Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan 

Aplikasi (Edisi ke-3), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.  109.  
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c) Menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia 

d) Memberikan dampak yang buruk kepada kesehatan dan 

produktivitas 

Setiap manusia menghadapi berbagai permasalahan 

dalam usahanya mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia berpengaruh 

terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan ekonomi dengan 

memanfaatkan sumber daya untuk produksi dan konsumsi 

dapat berakibat positif maupun negatif bagi kehidupan 

manusia. dampak positif yang langsung dapat dirasakan 

adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa yang 

diupayakan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. 

Lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dan 

dikonsumsi menunjukan peningkatan kemakmuran 

masyarakat. Dampak negatif umumnya tidak dirasakan 

langsung yaitu timbulnya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, akibat pencemaran lingkungan mengurangi 

kualitas hidup manusia yang dapat menganggu kehidupan 

sehari-hari.  

2. Eksploitasi 

a. Pengertian Eksploitasi 

Eksploitasi berasal dari kata bahasa inggris 

Explanation yang berarti politik pemanfaatan secara 

sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu 

subyek ekspolitasi hanya untuk kepentingan ekonomi 

semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, 

keadilan serta kompensasi kesejahteraan.
49

 Secara umum, 

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 

mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara 

berlebihan dan sewenang-wenanng. Tindakan eksploitasi ini 

dapat mengakibatkan kerusakan pada pihak lain, baik pada 

manusia maupun lingkungan. Adapun pengertian eksploitasi 

menurut para ahli ialah sebagai berikut: 

                                                           
49W.J.S Poerwadarminta, h. 61. 
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1) Martaja  

Menurut Martaja, Eksploitasi adalah suatu tindakan 

memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan 

atau keuntungan pribadi. 

2) Joni 

Menurut Joni, Eksploitasi adalah suatu tindakan 

memperalat individu lain untuk kepentingan diri sendiri. 

3) Suharto 

Menurut Suharto, Eksploitasi adalah suatu sikap 

diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan sewenang-

wenang. 

4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Menurut pasal 66 ayat 33 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian 

eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainya yaitu 

menempatkan, membiarkan, menyuruh, melakukan atau 

turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual 

terhadap anak.
50

 

5) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) 

Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan 

sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang 

merupakan tindakan yang tidak terpuji. 

Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan 

lingkungan akan dapat mengancam keberlangsungan 

sumber daya alam yang ada. Eksploitasi adalah usaha 

penambang dengan maksud untuk menghasilkan bahan 

galian dan memanfaatkanya. Eksploitasi merupakan 

pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau 

dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai 

keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Berdasarkan dari pengertian tentang eksploitasi dari 

para ahli dapat diartikan bahwa eksploitasi ialah 

pemanfaatan secara berlebih-lebihan terhadap suatu 

subjek/objek yang dapat mengakibatkan kerugian kepada 

orang lain baik itu pada manusia maupun lingkungan. 

b. Jenis-jenis Eksploitasi 

1) Eksploitasi Anak 

Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak 

secara sewenang-wenang yang dilakukan keluarga atau 

masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan 

sesuatu tanpa memeprdulikan pertumbuhan mental dan 

fisiknya.
51

 

2) Eksploitasi Sumber Daya Alam 

Eksploitasi sumber daya alam merupakan tindakan 

mengambil sumber daya alam secara berlebihan demi 

keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan 

kebutuhan manusia. Eksploitasi sumber daya alam sering 

kali mengakibatkan kerusakan parah pada lingkungan. 

Contohnya seperti pertambangan liar tanpa izin pihak 

berwenang. 

3) Eksploitasi Hewan 

Eksploiasti hewan adalah tindakan memanfaatkan 

hewan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa 

memeprhatikan dampak bagi hewat tersebut. Contohnya 

seperti atraksi topeng monyet dan sirkus hewan. 

4) Eksploitasi Perempuan 

Eksploitasi perempuan adalah tindakan 

memanfaatkan kaum perempuan untuk mendapatkan 
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keuntungan bagi kelompok.
52

 Contohnya seperti 

prostitusi. 

c.Dampak Adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam 

Eksploitasi alam terjadi karena kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas, dimasa modern seperti saat ini 

kebutuhan manusia akan sumber daya alam sangatlah tinggi. 

padahal tanpa mereka sadari eksploitasi yang mereka 

lakukan itu telah merusak lingkungan tepat mereka hidup 

sendiri. Salah satu faktor yang mendorong eksploitasi ini 

terjadi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain 

itu faktor ekonomi sangatlah berpengaruh penting dalam 

usaha eksploitasi alam ini.  

Eksploitasi merupakan salah satu dampak 

industrialisasi yang terjadi. Hal ini merupakan suatu proses 

perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencarian 

masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Ada dua 

dampak yang dapat diakibatkan oleh eksploitasi sumber 

daya alam dampak positif dan dampak negatif, ialah sebagai 

berikut: 

1) Dampak Positif 

Dampak positif yang ada dari eksploitasi sumber daya 

alam dapat berdampak pada ekonomi daerah 

pertambangan sekitar seperti: 

a) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

b) Membuka Lapangan Pekerjaan 

2) Dampak Negatif 

Akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya 

eksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan 

dapat membuat dampak negative untuk kerusakan 

lingkungan sekitar masyarakat seperti: 

a) Rusaknya Jalan 
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b) Polusi Udara 

c) Kebisingan 

d) Penurunan Kualitas Air. 

3. Sumber Daya Alam (SDA) 

a. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA) 

Sumber daya alam atau SDA adalah sesuatu yang 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan 

kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera, sumber 

daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam air, 

tanah, udara dan lain sebagainya. Contoh sumber daya alam 

seperti barang tambang, hewan, pasir, dan banyak lainya. 

Bagi manusia pada hakikatnya sumber daya alam berupa 

benda hidup (hayati) dan benda mati (non hayati), kedua 

macam sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia.
53

  

Ada beberapa definisi sumber daya alam (SDA) 

menurut para ahli
54

 : 

1) Isard, sumber daya alam merupakan keadaan lingkungan 

dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dan memperbaiki 

kesejahteraanya.
55

 

2) Katili berpendapat bahwa sumber daya alam adalah 

semua unsure tata lingkungan biosifik yang nyata atau 

potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. 

3) Ireland, arti sumber daya alam ialah suatu keadaan 

lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi 

kebutuhan mansuia. 
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4) Chapman, sumber daya alam adalah hasil penilaian 

manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang 

diperlukanya, dimana terdapat tiga defenisi sumber daya 

alam yakni persediaaan total (total stock), sumber daya 

(resource) dan cadangan (reserve).
56

 

5) Suryanegara, sumber daya alam menurut suryanegara 

adalah unsur-unsur lingkungan alam,baik fisik maupun 

hayati yang diperlakukan manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup.
57

 

Sumber daya alam dalam Undang-Undang No. 4 

Tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya 

alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 

sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya 

non hayati dan sumber dayaa buatan.
58

 

Grima dan Brekes mendefinisikan sumber daya alam 

sebagai asets untuk pemenuhan kebutuhan utilitas 

manusia, Ress lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu bisa 

dikatakan sumber daya alam jika memiliki dua kriteria 

berikut yaitu: pertama harus ada pengetahuan, teknologi 

dan keterampilan (skill) untuk memanfaatkanya. Kedua, 

adalah harus ada permintaan (Demand) terhadap sumber 

daya alam tersebut. Kalau kedua kriteria tersebut tidak 

dimiliki, maka barang tersebut tidak dapat dikatakan 

sumber daya alam tapi sebatas barang netral.
59

  

Secara singkatnya dari pendapat para ahli di atas 

bahwa sumber daya alam dapat diartikan sebagai 

kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, sumber 

                                                           
56Audrey R. Chapman, Rodney L Petersen, Barbara Smith-Moran, Bumi 

Yang Tersedak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi dan 
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57Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam (Malang: Uin Malang Press, 

2008), h. 6.  
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daya alam akan berkembang dan akan terus dibutuhkan 

seiring perkembangan teknologi. 

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan 

berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi 

manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam 

juga ditentukan oleh nilai kemanfaatanya bagi manusia, 

misalkan saja lahan pertanian yang subur dijadikan 

tempat dareah pertanian yang potensial mansuia atau 

penduduk suatu negara merupakan sumber daya bagi 

negara tersebut karena mansuia dapat memberikan 

manfaat bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

meningkatkan ekonomi negara.
60

 

b. Ruang Lingkup Sumber Daya Alam (SDA) 

Sumber daya alam atau SDA mencakup semua 

pemberian alam dibawah atau di atas bumi baik yang biotic 

maupun abiotik, pengertian akan sumber daya alam meliputi 

sumber daya alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia 

dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi dan keadaan 

sosial tertentu. Dimana penggunan sumber daya alam yaitu 

sebagai konsumsi langsung masukan untuk pengolahan lebih 

lanjut, dan pengolahan sumber daya untuk tujuan bermacam-

macam, sumber daya alam dapat dilihat dari arti persediaan 

yang ada pada suatu saat (research) atau aliran dari sumber 

daya alam yang dihasilkan oleh persediaan sumber daya 

alam tersebut.
61

 

Stock atau Reserve menunjukan apa yang diketahui 

tersedia bagi penggunaan sepanjang waktu, sedangkan 

barang dan jasa menunjukan bahwa barang dan jasa 

dimanfaatkan. Diperbaharuinya sumber daya alam 

tergantung pada cara pengolahanya yang tidak merusak 

karena beberapa perubahan terhadap sumber daya alam tidak 
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dapat dikembalikan lagi (irrevisible). Tersedianya sumber 

daya alam tergantung pada tersedianya teknologi, tingkat 

biaya dan kendala sosial, sumber daya alam harus dipandang 

sebagai sisitem secara luas, jangan sampai pengelolaan suatu 

sumber daya akan merusak jenis sumber daya lainya.
62

 

Secara umum sumber daya alam dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan skala dan 

waktu: 

1) Kelompok Stock : sumber daya alam ini dianggap 

memiliki cadangan terbatas hingga eksploitasi dapat 

menghabiskan sumber daya alam atau sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable). 

2) Kelompok Flows : jumlah fisik dari sumber daya alam 

berubah sepanjang waktu, berapa jumlah yang 

dimanfaatkan sekarang bisa mempengaruhi keterbatasan 

sumber daya alam di masa mendatang atau sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui (renewable) dan untuk 

regenerasinya tergantung pada proses biologi.
63

 

c.Macam-macam dan Sifat Sumber Daya Alam (SDA) 

Sumber daya tidak saja meliputi jumlah bahan yang 

ada yang menunggu untuk diolah dan digunakan tetapi 

sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah 

sifatnya. Menegnai banyak atau tidaknya nilai sumber daya 

alam tergantung pada waktu dan tempat, tekhnik dan 

penemuan-penemuan baru sikap manusianya terhadap 

sumber daya tersebut, dan perubahan dalam selera baik 

dalam negeri maupun diluar negeri, perubahan dalam 

variabel ini menyebabkan negara itu akan lebih buruk 

sumber daya alamnya meskpiun jumlah fisik dari sumber 

daya alam tersebut tidak buruk
64

. 
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Pada umumnya, yang kita ketahui macam-macam 

hanyalah dua sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan 

tak dapat dipebaharui. Sumber daya alam dapat digolongkan 

menjadi beberapa macam berdasarkan pada sifat, potensi, 

dan jenis
65

 : 

1) Sifat 

Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

a) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

(renewable) karena melakukan reproduksi dan 

memiliki daya regenerasi, miasalnya hewan, 

tumbuhan, mikroba, air dan tanah. 

b) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non 

renewable) dianggap memiliki cadangan terbatas 

sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam 

tersebut akan akan menghabiskan banyak cadangan 

sumber daya, misalnya minyak bumi, gas,batu bara 

dan bahan tambang. 

c) Sumber daya alam yang tidak habis merupakan 

sumber daya alam berupa udara, matahari, energy 

pasang surut, energy laut dan udara dan air dalam 

siklus hidrologi. 

2) Potensi  

a) Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya 

alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, 

miasalnya batu, besi, emas, kayu. 

b) Sumber daya alam energy, merupakan sumber daya 

alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energy, 

misalnya minyak bumi,  gas, batu bara, air terjun. 
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c) Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya 

alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya 

daratan dan angkasa. 

3) Jenis 

a) Non hayati (abiotik) disebut juga sebagai sumber daya 

alam fisik, misalnya bahan tambang, tanah, air. 

b) Hayati (non abiotik) disebut juga dengan sumber daya 

alam berupa makhluk hidup, misalnya hewan, 

tumbuhan
66

. 

d. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan 

kajian mengenai dampak besar dan penting untuk 

pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang 

direncenakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelanggaraan 

usaha dan kegiatan. Menurut Arman Hakim adalah suatu hal 

yang penting secara aman melindungi lingkungan dan 

keefektifan Amdal yang sangat bergantung pada institusi dan 

prosedur kerjanya.
67

 Tentang efektivitas yang dikemukakan 

tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan 

pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 

tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang berisi 

berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai 

dampak penting terhadap lingkungan hidup. Amdal ini 

dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan 

akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di 

sekitarnya dalam aspek abiotik, biotic dan kultural.
68

 

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup memberikan landasan hukum 

yang mengikat untuk mengelola lingkungan hidup. 
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Pelakasaanaan undang-undang tersebut merupakan jaminan 

bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan generasi masa 

kini tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk 

memanfaatkanya. Eksploitasi sumber daya alam harus 

dilakukan secara terencana dan tidak berlebihan.
69

 

Tujuan dari amdal ialah untuk menjaga kemungkinan 

dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. 

Amdal sangat diperlukan harus ada studi kelayakan di dalam 

undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk menjaga 

lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan 

industri atau kegiatajn yang dapat menyebabkan kerusakan 

di suatau lingkungan. Beberapa komponen yang terdapat 

pada amdal diantaranya yaitu : PIL (penyajian informasi 

lingkungan), KA (kerangka acuan), ANDAL (analisis 

dampak lingkungan), RPL (rencana pemantauan 

lingkungan), RKL (rencanaa pengelolaan lingkungan). 

Tujuan amdal ini merupakan suatu penjagaan di dalam 

rencana suatu usaha atau kegiatan, agat tidak member 

dampak buruk kepada lingkungan, sehingga dengan 

dibuatnya suatu analisis lingkungan dapat teratasi dengan 

baik. Ada beberapa manfaat dan prosedut yang terdapat di 

Amdal ialaah sebagai berikut: 

1. Manfaat amdal untuk pemerintah 

a) Dapat membantu di dalam suatu proses perencanaan 

yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan tertentu 

b) Dapat membantu dalam mencegah konflik yang 

muncul di kelompok masyarakat, terhadap dampak 

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu 

kegiatan atau usaha 
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c) Menjaga suatu proses pembangunan yang berjalan 

sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah 

berkelanjutan 

d) Amdal dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang 

bertanggung jawab di dalam pengelolaan lingkungan 

hidup 

2. Manfaat amdal untuk pelaksanaan usaha 

a) Dapat mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan 

menjadi lebih terjamin dan juga aman 

b) Dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam 

membantu interaksi dengan masyarakat yang berbeda 

di sekitarnya sebagai bukti nyata dari ketaatanya 

kepada hukum 

3. Manfaat amdal bagi masyarakat 

a) Dapat menjelaskan secara langsung kepada 

masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha 

atau kegiatan yang telah dijalankan 

b) Masyarakat juga bisa ikut berpastisipasi dalam 

pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol 

kegiatan tersebut 

c) Masyarakat dibolehkan untuk ikut terlibat di dalam 

proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya 

akan berpengaruh pada lingkungan di tempat 

tinggalnya 

4. Prosedur amdal 

Prosedur amdal biasanya terdiri dari beberapa poin, 

diantaranya yaitu: 

a) Proses penapisan atau screening 

Proses penapisan pada amdal atau sering disebut 

juga dengan proses seleksi wajib amdal adalah suatu 

proses untuk menentukan apakah rencana kegiatan ini 

wajib menyusun amdal atau tidak, proses penapisan 
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ini biasanya dilakukan dengan sistem penapisan 

hanya 1 langkah saja 

b) Proses pengumuman 

Segala rencana kegiatan yang dilakukan dan 

diwajibkan untuk membuat amdal, maka wajib 

mengumumkan segala rencana kegiatanya kepada 

masyarakat sebelum melakukan penyusunan amdal. 

Pengumuman tersebut harus dilakukan oleh instansi 

yang bertanggung jawab. 

c) Proses pelingkupan atau scaping 

Pelingkupan adalah proses awal untuk 

menentukan lingkup permasalahan dan 

mengidentifikasi dampak penting yang terkait 

kegiatan. Tujuan dari pelingkupan ini adalah untuk 

menetapkan suatu batas wilayah studi, 

mengidentifikasi dampak penting suatu lingkungan 

dan menetapkan tingkat kedalaman studi 

d) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL 

Jika KA-ANDAL selesai disusun maka 

pemerkarsa pun dapat mengajukan dokumen kepada 

komisi penilai amdal untuk kemudian dinilai. 

Berdasarkan peraturan yang ada lama waktu 

maksiman penilaian pada KA-ANDAL tersebut 

adalah 75 hari. Waktu tersebut dihitung di luar yang 

telah dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan dokumenya.. 

e.Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Konsep Ekonomi Islam 

Sumber daya alam atau Resource adalah persediaan, baik 

dinilai sebagai suatau cadangan maupun yang baru. Sudut 

pandang ekonomi sumber daya alam (SDA) merupakan 

input dalam suatu proses produksi. Sumber daya juga dapat 

diartikan sebagai suatu atribut atau unsure dari lingkungan 

yang menurut anggapan manusia mempunyai nilai dalam 
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jangka waktu yang ditentukan oleh keadaan ekonomi, 

budaya dan teknologi serta kelembagaan.
70

 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal (5) tentang 

ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup 

menyebutkan bahwa pertama setiap orang mempunyai hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, setiap 

orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan 

mencegah serta menanggulangi kerusakan dan 

pencemaranya.
71

 

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah 

pekerja, yang diharapkan dengan sungguh-sungguh dalam 

memakmurkan apa yang telah Allah sediakan baginya 

dimuka bumi. Menurut Yusuf Al-Qardawi, faktor produksi 

yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerja 

manusia. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat 

Al-Jatsiyah ayat 13 : 

 

                          

             

 

Artinya: “dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang 

ada dilangit dan apa yang di bumi semuanya 

(sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir”.
72
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Etika pengelolaan lingkungan dalam Islam adalah 

mencari keselarasan alam sehingga manusia tidak hannya 

mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi tetap 

menjaga lingkungan dari kerusakan. Larangan dalam 

berlebihan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Araf 

Ayat 31 yang berbunyi: 

                    

                

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

di setiap (memasuki) masjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.”.
73

 

 

Ayat ini yang dimaksud dengan berlebihan tidak hanya 

pada makan dan minuman saja, tetapi dalam segala hal 

termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Alam 

dimanfaatkan seperlunya saja, karena itu eksploitasi besar-

besaran terhadap alam yang mengakibatkan rusaknya habitat 

alam dilarang keras oleh Islam. Agama Islam memandang 

pemanfaatan alam tanpa metode yang membabi buta 

merupakan sebuah bentuk kezaliman dan akan merugikan 

manusia itu sendiri. 

Menurut Islam, sumber daya alam yang harus dikelola 

untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi 

pengelolaan sumber daya alam harus diusahakan agar 

produktivitas tetap berkelanjutan. Selain itu diperlukan 

kebijakasanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang 

ada agar dapat lestari dengan menanamkan pengertian sikap 

serasi dengan lingkungannya. 
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan 

galian (tambang). Bahan-bahan yang terkandung didalam 

perut bumi memiliki peranan penting dalam kehidupan 

produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya apapun 

yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan 

kekayaan mineral yang terkandung didalam perut bumi.
74

 

Para ahli fikih umumnya membagi bahan tambang menjadi 

dua katagori, yaitu azh zhahir (terbuka) dan Al Batin 

(Tersembunyi).
75

 

Mineral yang terbuka adalah bahan bahan yang tidak 

membutuhkan usaha serta proses tambahan untuk mencapai 

bentuk akhiratnya, dan substansi mineralnya tampak dengan 

sendirinya, seperti garam, minyak. Istilah azh zhahir disini 

adalah istilah deskriptip yang menunjukan sikap barang 

tambang tersebut ketika ditemukan telah berada dalam 

bentuk akhirnya, tidak memandang apakah manusia harus 

mencurahkan usaha yang besar untuk mendapatkannya dari 

kedalaman bumi atau menemukannya dengan mudah 

dipermukaan bumi.
76

 

Mineral Al-batin dalam fikih berarti setiap barang 

tambang yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut 

agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. 

Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas 

dan besi dalam keadaan sempurna didalam bumi. Tambang-

tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan 

usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi 

yang diketahui ioleh para pedagang. Berdasarkan hal 

tersebut keterbukaan dan ketersembunyian dalam istilah 

fikih terkait dengan sifat suatu bahan dan derajat 

kesempurnaan keadaannya, sehingga tidak terkait dengan 

lokasi atau kedekatan dengan permukaan atau kedalaman 
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bumi.
77

 Dimana setiap kegiatan ekonomi termasuk 

pertambangan pasir pasti akan akan memiliki dampak positif 

dan dampak negative yang ditimbulkan. 

Upaya mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar 

tambang, sebenarnya dapat dilakukan dengan pengaturan 

mengenai keutamaan pemakaian tenaga kerja lokal dalam 

perusahaan.
78

 Islam menyadari kepemilikan adalah hal yang 

sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, 

dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi 

motivasi dasar dalam aktivitas produksi dan penambangan. 

Landasannya, jika seseorang berusaha lebih keras dari pada 

segala sesuatu yang ada dibumi ini hannya dapat dimiliki 

secara kolektif, tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada 

hannya kepemikikan negara. 

Prinsip moral islam mengarahkan kepada kenyataan 

bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai 

pembebas manusia dari karakter matrealistis. Hanya karena 

pembebasan itu manusia bisa mendapatkan kemuliannya, 

bukan sebaliknya. Dalam Islam legitimasi kepemilikan 

tergantung dan berkaitan erat dengan pesan moral untuk 

menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui, namun 

kepemilikan hak tersebut harus bisa berfungsi sebagai 

nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan 

berinvestasi, alat untuk mengapresiasikan kepedulian sosial 

(zakat, infak sedekah) dan menjamin distribusi kekayaan, 

menjamin mekanisme kerja fissabililah dan semangat 

pembangunan serta penataan.
79

 

Sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian Fikih 

Islam, pengertian etimologis dari kepemilikan seorang akan 

materi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Sedangkan 

secara etimologis berarti spesialisasi seorang terhadap suatu 
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benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan 

hukum sesuai dengan keinginannya atas benda tersebut, 

selama tidak ada halangan syara atau selama orang tidak 

terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda 

tersebut.
80

 

Hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep 

kepemilikan dalam prespektif Islam memasukan muatan 

nilai moral etika sebagai faktor endogen dan konsep etika 

tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT. Karena 

bersentuhan dengan halal haram. Pemahaman ini bermuara 

pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut 

hannyalah Allah SWT. Tuhan semesta alam, dalam 

firmannya Al-Imran Ayat 189 sebagai berikut : 

                          

Artinya: “Kepunyaan Allah lah kerjaan langit dan bumi, 

dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.
81

 

 

Islam menganggap harta sebagai harta dari Allah. Allah 

menganugrahkan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan 

digunakan oleh mahluk-Nya. Dimana manusia sebagai 

perantara dalam memanfaatkan harta benda dengan milik 

Allah. Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan 

individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas 

kepemilikan tersebut. 

Pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam 

harus menjadi prioritas, karena setiap milik individu dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan 

dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak 

langsung. Sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak 

menggangu gugat kepemilikan pribadi, kecuali hal tersebut 

ditunjukan untuk menjalankan perintah Allah. Selain 
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pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga 

mengakui adanya kepemilikan umum (al milkiyyah al 

ammah) dan kepemilikan negara. Para ahli fiqih 

mendefinisikan bahwa kepemilikan umum. Pertama, fasilitas 

dan sarana umum yang menjadi kebutuhan umum 

masyarakat, jalan umum. Kedua, barang tambang, seperti 

tambang minyak dan gas bumi. Ketiga, sumber daya alam 

yang bentukan materinya sulit untuk dimiliki individu, 

seperti laut dan sungai.
82

 

Pada ketiga hal tersebut, pemanfaatan akan sangat 

berkaitan dengan hak Allah dan hak umum. Oleh sebab itu, 

otoritas negara dapat mengambil alih untuk 

pendistribusiannya secara adil. Tentunya dengan 

memperhatikan secara ketat dengan adanya tindakan-

tindakan yang merusak seperti eksploitasi besar-besaran 

terhadap sumber daya alam tersebut. Sumber-sumber 

ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak 

boleh dimiliki individu dan tidak boleh berbas 

diperjualbelikan atau bahkan dimonopoli oleh pihak tertentu. 

Menurut fatwa yang berlaku, mineral-mineral terbuka 

(seperti garam, minyak) adalah milik bersama masyarakat. 

Islam tidak mengakui kekuasaan seseorang atas sumber-

sumber mineral tersebut. Individu haya diizinkan untuk 

mengambil banyak yang mereka butuhkan, tidak 

diperkenankan memonopoli dan menguasai tambang  

tersebut.
83

 

4. Pertambangan 

a. Pengertian Pertambangan 

Penambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berarti proses atau cara menambang.
84

 Dapat diartikan pula 

sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil 
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barang tambang dari dalam tanah. Dalam Istilah 

penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam 

tanah seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi 

lainya. Sebenarnya banyak yang menjadi sebab 

penambangan pasir berpengaruh pada ekosistem alam.
85

 

Penambang pasir adalah bagian kegiatan usaha 

pertambangan non logam yang bertujuan untuk 

memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari 

definisi lain adalah pengalihan dibawah permukaan tanah 

baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan 

maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam 

(pasir) yang mempunyai arti ekonomis.
86

 

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah 

semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan 

hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian 

dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi 

kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan 

adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari 

kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk 

kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun 

pemerintah (daerah dan pusat).
87

  

Sedangkan menurut Karunia pertambangan adalah 

kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi 

Indonesia.
88

 Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud 

dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 
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pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan 

pasca tambang.
89

 

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah 

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang.
90

 

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik 

secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi 

persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan 

galian. Barang galian yang terdapat dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang 

merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. 

Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk kemakmuran rakyat.
91

 Ini merupakan rangkaian 

kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, 

pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian 

(mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan 

merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, 

eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan 

galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan 

pertahanan keamanan serta perekonomian negara. 

Penambangan pasir laut merupakan suatu cara atau 

proses kegiatan pengambilan yang dilakukan oleh manusia 

guna mendapatkan pasir dengan cara mengali sungai dan 

laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk 

hidup yang ada si sekitarnya, yang mana sebagai sumber 
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kemakmuran yang tidak diragukan lagi, bahwa sektor ini 

menyokong pendapatan masyarakat. 

Dari pemaparan pengertian penambangan pasir diatas 

dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir merupakan 

serangkaian kegiatan penggalian, pengolahan, pemanfaatan 

serta penjualan bahan tambang berupa pasir. sehingga 

menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang 

ada di dunia ini. Sebagai sumber kemakmuran dan sektor ini 

menyokong pendapatan masyarakat. 

b. Macam-Macam Pertambangan 

Industri pertambangan adalah suatu industri di mana 

bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material 

pengikut yang tidak diperlukan. Industri pertambangan 

sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya 

mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri 

hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia.
92

 

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan 

penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan 

penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang di 

tunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa 

Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan 

penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual.
93

 

Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis 

bahan galian. Menurut Departemen pertambangan dan 

energi menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok 

yaitu
94

: 

1) Bahan galian golongan A, (bahan galian strategis), adalah 

bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk 

kelangsungan kehidupan negara misalnya : minyak bumi, 

                                                           
92Fitri Qolbina, “Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap 
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gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian 

jenis ini dikuasai oleh negara. 

2) Bahan galian golongan B, (bahan galian Vital), adalah 

bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk 

kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan 

dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat 

misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air 

raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan 

usaha milik negara ataupun bersamasama dengan rakyat. 

3) Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan 

galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak 

langsung memerlukan pasaran yang bersifat 

internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, 

pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.
95

 

Pasir adalah butir-butir batu yang halus, pasir terbagi 

pada pasir halus, pasir kerikil, pasir atau tanah krokos. 

Pasir mempunyai peran yang sangat penting bagi 

pembangunan rumah, gedung dan sebagainya. 

Banyaknya kebutuhan akan pasir seimbang dengan 

kebutuhan pembangunan, dimana tingginya kebutuhan 

pasir dalam pembangunan secara tidak langsung juga 

meningkatkan tingginya permintaan pasir. 

c.Jenis-Jenis Pasir 

Seperti yang telah kita ketahui pasir ini adalah bahan 

bangunan yang cukup berpengaruh untuk bahan bangunan 

bisa dikatakan banyak dipergunakan dari struktur paling 

bawah hingga struktur paling atas suatu bangunan. Berikut 

ini adalah 5 jenis pasir menurut tingkat kualitasnya : 

1) Pasir Beton 

Pasir yang warnanya hitam dan butirannya cukup 

halus, namun apabila dikepal dengan tangan tidak 

menggumpal dan akan puyar kembali. Pasir ini baik 
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sekali untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, 

pemasangan bata dan batu. 

2) Pasir Pasang 

Pasir yang tidak jauh beda dengan pasir jenis elod 

lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal 

akan menggumpal dan tidak akan kembali ke semula. 

Pasir pasang biasanya digunakan untuk campuran pasir 

beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk 

plesteran dinding. 

3) Pasir Sungai 

Pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan 

hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir 

jenis ini butirannya cukup baik (antara 0,063 mm – 5 

mm) sehingga merupakan adukan yang baik untuk 

pekerjaan pasangan. Biasanya pasir ini hanya untuk 

bahan campuaran saja. 

4) Pasir Merah 

Pasir merah atau suka disebut Pasir Jebrod kalau di 

daerah Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil 

dari daerah Jebrod Cianjur. Pasir Jebrod biasanya 

digunakan untuk bahan Cor karena memiliki ciri lebih 

kasar dan batuannya agak lebih besar. 

5) Pasir Elod 

Ciri-ciri dari pasir elod ini adalah apabila dikepal dia 

akan menggumpal dan tidak akan puyar kembali. Pasir 

ini masih ada campuran tanahnya dan warnanya hitam. 

Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Pasir ini 

biasanya hanya untuk campuran pasir beton agar bisa 

digunakan untuk plesteran dinding, atau untuk campuran 

pembuatan batako. 
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5. Kesejahteraan 

a. Pengertian Kesejahteraan 

Setiap manusia (warga/masyarakat) memiliki keinganan 

untuk hidup sejahtera, dimana suatu keadaan atau kondisi 

makmur, sehat, aman dan damai dalam menjalani kehidupan 

sehari-harinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan 

kesejahteraan yaitu dari kata . Sejahtera artinya aman, 

santosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran, dan sebagainya). keselamatan, dan 

ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), 

kemakmuran.
96

 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spitirual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat melaksankan fungsi sosialnya”.
97

 

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, 

pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan 

yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan 

pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan 

pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi 

lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 

diperlakukan agar masyarakat mampu memutar roda 

perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan 

jumlah pendapatan yang diterima.
98

 

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern ialah 

sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta 
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kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas 

hidup sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan 

pada status sosial yang sama dengan masyarakat lainnya.
99

 

Kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena 

terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan 

lahir didasarkan pada standar universal menyangkut 

kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan 

ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin 

menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional 

maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat 

perjuangan tapi tujuan perjuangan.
100

 

Menurut W.J.S Poerwadarminta kesejahteraan adalah 

suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam kata 

lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan 

kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka terciptalah 

kesejahteraan. Sedangkan menurut Mosher hal yang 

terpenting dari kesejahteraan adalah pendapatan, dimana 

aspek dari kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

pendapatan rumah tangga itu sendiri.
101

 

Robert L Barker mengartikan kesejahteraan merupakan 

sebagai kondisi dimana kesehatan fisik, ketenangan 

emosi/batin, serta ketenangan di bidang ekonomi, serta 

kemampuan suatu golongan menolong masyarakatnya untuk 

mencapai kondisi atau keadaan tersebut.
102

 

Menurut Friedlander mengungkapkan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang 
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terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan intitusi-

intitusi yang dirancang untuk membantu individu-individu 

dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup, 

kesehatan yang memadai dan relasi-ralasi personal dan 

sosial sehinga memungkinkan mereka dapat 

mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya 

selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan 

masyarakatnya.
103

 

Menurut Suryanto et.al dan Susilowati et.al, 

kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, 

tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya 

pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau 

kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan 

utilitas nya pada tingkat batas tertentu dan kondisi dimana 

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
104

 Sedangkan 

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, kesejahteraan 

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan 

setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat
105

 

Dilihat dari definisi tentang kesejahteraan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dimana 

terpenuhinya kondisi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan 

material (seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan) 

mauapun spiritual (pendidikan, keamanan, dan ketentraman 

hidup) yang dilihat dari pendapatan individu maupaun 
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komunitas atau sekelompok usaha dalam menjalankan 

aktifitas sehari-harinya. 

b. Indikator Kesejahteraan 

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan adalah aspek 

yang hanya meningkatkan tingkat pola konsumsi tetapi 

pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia 

menjadi penting sebagai modal dalam mencapai 

kesejahteraan hidup.
106

 

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur atau 

dilihat dari beberapa indikator, dimana indikator 

kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran 

ketercapian masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat 

dikatakan sejahtera atau tidak sejahtera. Adapun beberapa 

indikator kesejahteraan secara umum menurut Badan Biro 

Stastistik ialah sebagai berikut
107

 : 

1) Pendapatan 

Pendapatan adalah indikator yang paling utama untuk 

dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan merupakan penghasilan yang didapat atau 

diraih masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga 

atau anggota-anggota rumah tangga itu sendiri melalui 

hasil jerih payahnya. Pendapatan tersebut biasanya 

dialokasikan ke pengeluaran konsumsi sehari-hari seperti 

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainya, berikut 

pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 item yaitu: 

a) Tinggi (> 5.000.000) 

b) Sedang (1.000.000-5.000.000) 

c) Rendah (<1.000.000) 
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2) Perumahan atau pemukiman 

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan 

dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat 

strategi dalam perannya sebagai peningkatan kualitas 

generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga 

merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana 

rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang 

mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. 

Indikator perumahan atau tempat tinggal ini digolongkan 

menjadi dua yaitu: 

a) Permanen 

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas 

dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen 

adalah rumah yang dindingnya terbuat dari 

tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari 

ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat 

dari seng/genteng/sirap/asbes. 

b) Non Permanen 

Rumah tidak permanen adalah rumah yang 

dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) 

lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan 

atau atap campuran genteng/seng bekas. 

3) Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status 

sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi 

geografis. Menurut menteri pendidikan kategori 

pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib 

berkisar 9 tahun. 
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4) Kesehatan  

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, 

jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang 

sering digunakan untuk membandingkan pembangunan 

sumberdaya manusia atau Negara adalah Human 

Development Indekx (HID) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator 

komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur 

harapan hidup waktu lahir). Indikator kesehatan yang 

menjadi indikator kesejahteraan meliputi: 

a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum 

yaitu perkiraan kalori dan protein 2100 kkal/hari. 

b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata 

untuk keperluan pakaian, alas kaki, dn tutup kepala. 

c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran 

rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, 

ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan. 

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitik 

beratkan perhatian terhadap masalah kesehatan 

lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, 

mempunyai tempat dan tidak perlu mendapatkan 

bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam 

pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 sebagai 

berikut:
108

 

a) Keluarga pra sejahtera, ialah Keluarga yang belum 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Basic needs) 

secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, 

pangan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak 

usia sekolah, yaitu keluarga yang tidak dapat 

memenuhi syarat-syarat keluarga pra sejahtera I. 
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b) Keluarga sejahtera I, ialah Keluarga yang telah 

memnuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, 

tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya seperti kebutuhan agama/ibadah, 

kualittas makan, pakaian, papan, penghasilan, 

pendidikan dan kesehatan. 

c) Keluarga sejahtera II ialah, keluarga yang telah 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan 

sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat 

memenuhi kebutuhan pengembanganya. Seperti 

peningkatan pengetahuan agama, keluarga anggota 

sehat, interaksi dengan anggota keluarga dan 

lingkunganya, KB, dan akses memperoleh 

informasi. 

d) Keluarga sejahtera III ialah keluarga yang telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis 

dan pengembanganya, namun belum dapat 

memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti 

sumbangan atau berkontribusi secara teratur 

kepada masyarakat. 

e) Keluarga sejahtera III Plus ialah keluarga yang 

telah dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti 

kebutuhan dasar, sosial psikologis, 

penegmbanganya dan aktualisasi diri serta sudah 

bisa memberikan kontribusi dengan sumbangan 

nyata dan berkelanjutan kepada masyarakat.
109

 

c.Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan 

untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada 

kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat 

memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan 

dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala 
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aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk 

memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Dimana 

telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

Al-araf ayat 10 : 

                        

      

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu 

di muka bumi (sumber) penghidupan  Amat 

sedikitlah kamu bersyukur”.
110

 

Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yanng berarti 

kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang 

cangkupan maknanya luas serta menggambarkan konsep 

kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah “Al-

falah” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia 

di dunia ini. Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar 

falah yang artinya zhafara bima yurid (kemenangana atas 

apa yang diinginkan). Disebut Alfalah artinya menang, 

keberuntungan, dengan mendapatkan kenikmatan. 

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari 

Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari 

tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam 

adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang 

baik dan terhormat (al-hayahal-thayyibah). Chapra 

menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan 

antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.
111

 

Definisi Islam tentang kesejahteraan yang didasarkan 

pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. 
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Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua 

pengertian, yaitu sebagai berikut : 

1) Kesejahteraan Holistik dan Seimbang yaitu mencangkup 

materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spiritual serta mencangkup individu dan sosial. Sosok 

manusia terdiri terdiri atas unsur fisik dan jiwa, 

karenanya kebahagian haruslah menyeluruh dan 

seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia 

akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di 

antara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

2) Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat yaitu manusia 

tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam 

kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Mencangkup 

materi di dunia ditujukan dalm rangka untuk memperoleh 

kecakupan di akhirat. Jika kondisi ini tidak dapat dicapaai 

maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, 

sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan 

lebih bernilai (valuable) dibandingkan kehidupan 

dunia.
112

 

Menurut Imam Al- Ghazali yang dikutip oleh 

Adiwarman A. Karim, kesejahteraan (maslahah) dari 

suatu  masyarakat tergantung kepada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar: agama (al-dien), hidup 

atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta 

atau kekayaan (maal) dan intelek atau akal (aql). 

Selanjutnya ia menitikberatkan sesuai tuntunan wahyu 

“kebaikan dunia dan akhirat (maslahat al-din wa al-

dunya)” merupakan tujuan utamanya.
113

 

Dengan demikian terpenuhinya pencarian 

pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut Imam Al-
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Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi 

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki 

utilitas individu dan sosial yang tripartite melalui 

kebutuhan (dharuriyah), kesenangan atau kenyamanan 

(hajiat) dan kemewahan (tahsiniat).
114

 

6. Pengertian dan Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam 

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan 

kata “iqtisad” yang berasal dari kata Qasd yang mempunyai 

makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-

tengah. Sedang kata “iqtisad” mempunyai makna sederhana, 

pengehmatan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mushur 

digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.
115

 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem Ilmu pengetahuan 

yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep 

ekonomi komvensional lainya. Hanya dalam sistem ekonomi 

ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap 

aktifitasnya. Ekonomi Islam Adalah ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk mengalokasikan dan megelola sumber 

daya untuk mencapai falah dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

Al-qur’an dan sunnah.
116

 

Beberapa ahli medefiniskan ekonomi Islam sebagai suatu 

ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang 

terbatas dalam kerangka syariah. Ekonomi Islam adalah Ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
117

 

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang merupakan bangunan 

ekonomi Islam didasarkan atas lima universal yaitu: 
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a) Prinsip Kesatuan/ketauhidan 

Ini adalah prinsip tauhid yang berarti semua aspek 

dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, 

ekonomi, sosial, maupun agama yang berasal dari satu 

sistem nilai yang saling terintegrasi, terkait dan konsisten 

tauhid hanya cukup diangap sebagai keyakinan tuhan 

hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan 

dalam mengelola kehidupan ini.
118

 

b) Prinsip Keadilan 

Prinsip Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata 

hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, 

hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang 

dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan.
119

 

c) Prinsip Kebebasan  

Dalam pandangan Islam manusia memilki kebebasan 

untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber 

daya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan 

kebebasan kepada manusia untuk memilki sumber daya, 

mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai 

untuk mencapai kesejahteraan hidup.  

d) Prinsip Keseimbangan 

Prinsip Keseimbangan, dalam ekonomi Islam 

dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam 

pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan : antara 

aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan 

sosial, masa kini dan masa depan, serta  dunia dan akhirat. 
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Dalam arti sempit, keseimbangan bermakna terciptanya 

suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa 

dirugikan, atau kondisi saling ridha („an taradhin). 

e) Prinsip Khalifah 

Prinsip Khilafah, yaitu amanah dan tanggung jawab 

manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan 

kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia 

kepada Allah, sesama dan alam semesta. Dalam makna 

sempit, Khilafah berarti tanggung jawab manusia 

mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya 

untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan 

mencegah kerusakan di muka bumi. 
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