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Pengelolaan tambang emas di Way Kanan menimbulkan konflik antara 

masyarakat lokal dengan investor. Konflik tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 

2014 yang diwarnai  adanya pembakaran mesin pengolah emas di lokasi 

pertambangan oleh masyarakat yang kontra dengan adanya kegiatan 

pertambangan emas. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan secara 

tuntas, meski langkah-langkah penyelesaian konflik telah dilakukan dengan 

melibatkan pihak Dinas Pertambangan Daerah maupun jajaran Kepolisian.  

 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, hasil penelitian diperoleh dengan 

metode wawancara, observasi dan dokmentasi. Analisis data dilakukan dengan 

cara mengorganisasi data, membuat kategori, menetukan tema, dan pola, mencari 

eksplanasi alternatif data serta penulisan laporan. 

 

Hasil penelitian diperoleh data bahwa konflik pertambangan emas di Kecamatan 

Blambangan Umpu bermula dari kegiatan pertambangan emas yang dikelola oleh 

investor tanpa melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitar wilayah tambang 

emas. Penyebab dari konflik pertambangan emas di Kecamatan Blambangan 

Umpu adalah kehadiran investor pertambangan emas di Kecamatan Blambangan 

Umpu justru melahirkan reaksi penolakan dari warga setempat. Resolusi konflik 

merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak investor dan masyarakat lokal yang 

berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan konflik 

pertambangan emas di Kecamatan Blambangan Umpu yang dimediasi oleh 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Penyebab kegagalan resolusi konflik 

pertambangan emas di Kecamatan Blambangan Umpu karena masing-masing 

pihak yang berkonflik memiliki kepentingan masing-masing, warga yang merasa 

memiliki kepentingan atas tanah dan masa depan penghidupan mereka Sedangkan 

di sisi kepentingan pemerintah kabupaten Blambangan Umpu yang digadang-

gadang ingin mensejahterakah daerahnya dengan dalih mengeksplorasi bahan 

tambang yang ada di daerahnya. Saran,  diharapkan Pemerintah Kabupaten dalam 

mengatasi konflik pertambangan emas antara investor dengan masyarakat lokal 

harusnya melakukan berbagai macam cara yang intensif untuk melakukan 

pendekatan terhadap masyarakat, bukan serta merta mengeluarkan kebijakan yang 

di lain pihak merugikan masyarakat. 
 


