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ABSTRAK 

Akbar Fharis. M., 2016. Kondisi Masyarakat Berisiko Di Desa Sungai Buluh 

Kabupaten Lingga, Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Sosiologi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing I: Siti Arieta, M.A Pembimbing II: Tri Samnuzulsari, S.Sos., 

M.A. 

 

Masyarakat berisiko merupakan kondisi dimana masyarakat mengalami 

kerentanan akibat hadirnya modernisasi, industrialisasi atau mekanisasi kehidupan 

berdampak pada munculnya kondisi risk society atau masyarakat berisiko yakni suatu 

kondisi dimana masyarakat menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup. sehingga 

membuat masyarakat mau tidak mau ikut larut dalam arus perubahan dan tuntutan 

zaman. Sebenarnya masyarakat berisiko dapat dilihat sebagai sejenis masyarakat 

industri karena kebanyakan risikonya itu berasal dari industri. Risiko yang terjadi 

dilihat dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Ulrich Beck, dimana ada 

beberapa hal yang perlu diketahui mengenai risiko, dominasi kekuasaan, eksploitasi 

sumber daya alam, modernisasi, risiko yang diwariskan, dan masyarakat kelas. 

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat berisiko 

di Desa Sungai Buluh. Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kualitatif dan 

jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview guide), 

dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Adapun 

hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya jalur armada 

kendaraan angkut bauksit dan jetty (pelabuhan) yang berada pada wilayah Desa 

Sungai Buluh, menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan masyarakat seperti 

mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran pada perkebunan warga, pencemaran 

sungai yang menjadi sumber mata air kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, 

ekosistem laut sekitar, dan juga masyarakat setempat. Sehingga berakibat kepada 

terganggunya aktivitas masyarakat setempat karena efek debu, kelangkaan ikan dan 

hasil tangkapan lainnya, menurunnya kualitas hasil tanam dan juga gagal panen, 

kualitas kesehatan masyarakat, banjir, perubahan cuaca, dan tingginya suhu panas di 

bumi. 

Kata Kunci: Risiko, Masyarakat 
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 The risk society is a condition in which a society experiencing vulnerability 

due to presence of modernization or industrialization, mechanization of life have an 

impact on the emergence of the conditions of risk society or society at risk i.e. a 

condition where communities face threats and uncertainty of life. so make society 

inevitably join late in the current changes and the demands of the times. In fact the 

community are at risk can be seen as a kind of industrial society as most of the risk 

that comes from industry. The risk of that happening is seen using the theory 

expressed by Ulrich Beck, where there are a few things to know about the risks, the 

domination, exploitation of natural resources, modernization, inherited risk, and 

society class. The purpose of the research is to want to know how the conditions of 

the communities at risk in Desa Sungai Buluh. This research includes research of 

qualitative and descriptive types of approach, data collection is done using the 

method of observation, interview by using the guidelines of the interview (the 

Interview guide), and documentation. Data analysis in this study uses the Miles and 

Huberman, namely the reduction of the data, the presentation of data, conclusions and 

verification. As for the findings in the study showed that the presence of the vehicle 

fleet line transported bauxite and jetty (port) located on the territory of Desa Sungai 

Buluh, causing disruption of community life such as activities resulting in air 

pollution, pollution in the estates of citizens, the pollution of the River from which 

water springs community everyday necessities of life, the marine ecosystem around, 

and also the local community. So that leads to disruption of the activities of the local 

community due to the effects of dust, scarcity of fish and other catches, the declining 

quality of the planting and also failed harvest, quality public health, flood, weather 

changes, and the high temperatures of the heat in the Earth's.  

Keywords: Risk, Society 
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1. PENDAHULUAN 

 Tanpa kita sadari bahwa 

banyaknya revolusi yang terjadi 

seiring dengan perkembangan 

teknologi dan budaya yang ada dalam 

kehidupan manusia, telah 

menimbulkan berbagai macam 

permasalahan yang muncul. Tingkat 

peradaban manusia yang semakin hari 

semakin berkembang membuat kita 

senantiasa berurusan dengan 

lingkungan yang semakin hari sulit 

untuk dihindari. 

Perkembangan lingkungan 

yang semakin tercemar 

memungkinkan terjadinya suatu krisis 

terhadap lingkungan sosial. Krisis 

terhadap lingkungan hidup merupakan 

suatu tantangan yang sangat besar. 

Tantangan ini didapati berlaku 

terutama di negara-negara yang sedang 

membangun karena adanya berbagai 

aktivitas pembangunan yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia yang sering pula membawa 

dampak terhadap perubahan 

lingkungan. 

Usaha untuk meningkatkan 

kualitas hidup telah dimulai sejak 

peradaban manusia ribuan tahun yang 

silam, yaitu dalam usaha mendapatkan 

kesenangan hidup yang akan dinikmati 

diri sendiri maupun untuk diwariskan 

kepada generasi yang akan datang. 

Peningkatan kualitas ini tentunya telah 

terasa sejak adanya revolusi yang ada 

di Eropa ditandai dengan adanya 

revolusi industri. 

Lingkungan hidup adalah 

sistem yang merupakan kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan 

dan mahluk hidup, termasuk di 

dalamnya manusia dengan prilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan 

peri kehidupannya dan kesejahteraan 

manusia serta mahluk hidup lainnya. 

Definisi tersebut secara tersurat 

menggambarkan bahwa dalam 

melakukan mekanisme survival 

menjalani kehidupannya, makhluk 

hidup memanfaatkan lingkungan hidup 

yang ada disekitarnya. 

Gejala memanasnya bola bumi 

akibat efek rumah kaca (greenhouse 

effect) akibat menipisnya lapisan 
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ozone, menciutnya luas hutan tropis, 

dan meluasnya gurun, serta 

melumernya lapisan es di Kutub Utara 

dan Selatan Bumi dapat dijadikan 

sebagai indikasi dari terjadinya 

pencemaran lingkungan kerena 

penggunaan energi dan berbagai bahan 

kimia secara tidak seimbang. Selain 

itu, terdapat juga indikasi yang 

memperlihatkan tidak terkendalinya 

polusi dan pencemaran lingkungan 

akibat banyak zat-zat buangan dan 

limbah industri. 

Industri pertambangan 

dianggap sebagai industri yang paling 

sering membuat kerusakan lingkungan. 

Contohnya, perusahaan tambang 

dibangun di sebuah pulau kecil. Selain 

mengganggu daerah resapaan air, 

proses penambangan perusahaan itu 

menyumbang limbah (tailing) B3 

(bahan beracun dan berbahaya) bagi 

lingkungan sekitarnya. Kegiatan 

penambangan emas dapat memicu 

terjadinya krisis air. Hal ini 

dikarenakan adanya proses ekstraksi 

dalam penambangan emas. Agar 

mendapatkan satu gram emas 

dibutuhkan 100 liter air untuk proses 

ekstraksi. 

Industri pengelolaan hasil laut 

seringkali menyebabkan kerusakan 

ekosistem laut. Penangkapan ikan 

menggunakan bahan peledak adalah 

salah satu pemicu rusaknya ekosistem 

laut. Penangkapan ikan secara besar-

besaran tanpa mempertimbangkan 

keberlangsungan kehidupan laut juga 

menjadi pemicu kerusakan ekosistem 

laut. 

The Risk Society (masyarakat 

berisiko) telah terjadi sekarang ini, 

desa-desa telah berubah menjadi kota, 

yang di tandai dengan berubahnya 

lahan-lahan resapan air di pegunungan 

menjadi hunian komersial. Berdirinya 

villa dan penjualan kayu di hutan 

secara besar-besaran sebagai sumber 

devisa dengan mengorbankan paru-

paru bumi itu menjadi gundul. Serta 

eksploitasi air secara besar-besaran 

dikorbankan demi menopang industri 

pariwisata. Kesemuanya itu jelas 

merupakan tindakan-tindakan yang 

memunculkan risiko banjir. Banjir 
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bukan semata akibat alam murni, tanpa 

intervensi teknologi. Banjir yang 

membuat manusia sengsara, kerugian 

nyawa, harta benda, dan lahan-lahan 

pertanian merupakan buatan seperti 

dinyatakan oleh Giddens (dalam 

Susilo, 2008:173) 

Kondisi diatas mempertegas 

bahwa saat ini kita hidup di zaman 

yang riskan. bahkan risiko bisa hadir 

pada setiap udara yang kita hirup. Hal 

ini pada gilirannya mempertegas 

bahwa hampir disetiap lini kehidupan 

kita selalu mengandung bahaya risk 

society yang bahkan beberapa 

diantaranya tak pernah kita duga. Dan 

bahaya yang di timbulkan itu, sedikit 

banyak berasal dari akibat aktivitas 

masyarakat itu sendiri. 

Bentuk kerusakan lingkungan 

akibat pertambangan bauksit telah 

menimbulkan dampak rusaknya 

kekayaan alam. Dari kekayaan alam 

yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan 

Riau tidak serta merta membawa 

keberkahan bagi masyarakat Kepri 

khususnya di Kabupaten Lingga. 

Berbagai persoalan yang diawali 

kekeliruan pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya alam oleh 

Negara, telah menimbulkan berbagai 

dampak dan masalah di dalam 

masyarakat.  

Akibat dari adanya aktivitas 

pertambangan tersebut menyebabkan 

lahan yang dulunya hutan, sekarang ini 

menjadi sumber penyakit. Ini di 

sebabkan karena tanah bekas galian 

biji bauksit menjadi (kolong) atau 

danau buatan yang menjadi tempat 

bersarangya nyamuk untuk 

berkembang biak dan tentu ini akan 

menimbulkan bibit-bibit penyakit. Dari 

bibit-bibit penyakit inilah yang 

nantinya akan menyerang dan 

berdampak kepada masyarakat Desa 

Sungai Buluh Kecamatan Singkep 

Barat Kabupaten Lingga yang 

memiliki jumlah penduduk sebesar 

1.768 jiwa dan dengan jumlah 540 KK 

(Kartu Keluarga). Walaupun truck 

angkut biji bauksit ini tidak melewati 

jalan pemukiman penduduk namun 

jalur angkut yang di buat oleh 

perusahaan berada pada lokasi 

perkebunan warga desa sungai buluh 
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yang menyebabkan desa sungai buluh 

ikut menanggung risiko yang di 

akibatkan dari adanya aktivitas 

pertambangan bauksit tersebut. 

Ketika manusia begitu gila 

pada ilmu pengetahuan dan teknologi, 

mereka lambat tersadar. Perbuatan-

perbuatan mereka membuahkan risiko-

risiko, teknologi tidak sekedar 

membantu kehidupan manusia, akan 

tetapi juga menghasilkan risiko-risiko 

buatan (manufactured risk) yang harus 

ditanggung seluruh penghuni bumi. 

Berangkat dari latar belakang masalah 

inilah, penilitian ini dilakukan untuk 

mengetahui lebih jelas bagaimana 

kondisi masyarakat berisiko (risk 

society) terkait dengan adanya 

aktivitas pertambangan bauksit di Desa 

Sungai Buluh Kabupaten Lingga? 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang yang telah di kemukakan di 

atas maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

Bagaimana kondisi masyarakat 

berisiko di Desa Sungai Buluh 

Kabupaten Lingga terkait dengan 

adanya bekas aktivitas 

pertambangan bauksit?  

Kerangka Teori 

Sebagai ilmuwan sosiologi 

yang meneliti dan mengkaji 

lingkungan, jelas kita harus mampu 

menganalisis tentang pemanasan 

global karena suhu bumi yang kian 

meningkat akhir-akhir ini telah 

menjadi kekhawatiran banyak pihak. 

Tidak hanya di kalangan para aktivis 

lingkungan elite-elite pengambil 

kebijakan di negara maju maupun di 

negara berkembang juga merasakan 

hal yang sama. Kalau ramalan 

ilmuwan mengenai dampak global 

warming terbukti, maka selesailah 

kehidupan di bumi ini. (Susilo, 

2008:176) 

Teori Masyarakat Berisiko 

Istilah masyarakat risiko (risk 

society) merupakan istilah yang 

melekat pada sosiolog kenamaan 

Jerman Ulrich Beck. Istilah tersebut 

sebenarnya dapat dilihat sebagai 
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sejenis masyarakat industri karena 

kebanyakan risikonya berasal dari 

industri. Risk society: Toward a new 

Modernity karya Ulrich Beck (dalam 

Ritzer 2014:515). 

1. Risiko bisa tidak terlihat 

(invisible), tidak bisa diubah dan 

didasarkan pada interpretasi 

kausal. Dalam konteks 

lingkungan, risiko-risiko tidak 

bersifat jangka pendek, akibatnya 

kita baru menyadari dampak 

lingkungan sesaat setelah bencana 

itu terjadi. Tetapi, hubungan sebab 

akibat tentang gejala itu, sangat 

mudah dijelaskan. 

2. Risiko diproduksi manusia lewat 

sumber-sumber kekayaan dalam 

masyarakat industri. Risiko adalah 

konsekuensi yang tidak terduga 

secara besar-besaran, terutama, 

sebagai akibat industrialisasi 

dengan pengaruh-pengaruhnya 

yang membahayakan. Efek Perang 

Dunia II, sesungguhnya tidak 

lepas dari semakin pesatnya 

perkembangan teknologi 

persenjataan dan militer. 

3. Risiko berhubungan dengan 

masyarakat yang mencoba 

melepaskan tradisi dan 

pengetahuan masa lalu dengan 

menganggap bernilai dan berharga 

perubahan-perubahan dan masa 

depan. Perubahan dan masa 

depan, sebagai akibat watak 

modernisasi, melahirkan sifat 

eksploitatif yang sesungguhnya 

berlawanan dengan kearifan-

kearifan tradisi.  

4. Risiko tidak dibatasi oleh tempat 

dan waktu. Beberapa preposisi 

penulis menyatakan sebagai 

berikut: kerusakan lingkungan 

pada satu tempat akan bisa 

menyebar ke tempat lain. 

Kerusakan lingkungan pada satu 

generasi akan diwariskan pada 

generasi yang lain. Persoalan 

lingkungan yang terjadi di negara 

maju, akan bisa menjadi musibah 

di negara berkembang. Misal, 

terjadinya badai Katrina, di New 

Orleans, Amerika, ternyata 

membawa pengaruh secara 

langsung dengan kenaikan harga 

minyak dunia. Sekalipun terjadi di 
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negara Amerika, Indonesia turut 

terkena imbasnya. Sebagai 

tanggapan, pemerintah RI harus 

mengurangi subsidi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) dari masyarkat. 

5. Risiko dan kelas tidak terpisah. 

Risiko terjadi baik dikalangan 

masyarakat kelas atas maupun 

kelas bawah, karenanya ia tidak 

menghilangkan masyarakat kelas, 

melainkan menguatkan. Distribusi 

risiko melekat dalam pola kelas 

secara berkebalikan. Kekayaan 

mengakumulasi pada lapisan 

sosial atas, risiko melekat dalam 

lapisan sosial bawah. Kalangan 

masyarakat atas mampu 

menghindar dari risiko, sementara 

masyarakat bawah menjadi objek 

dari risiko tersebut. Pada konteks 

ini dalam menjelaskan tentang 

lapisan masyarakat, tidak menutup 

kemungkinan yang dinyatakan 

Beck, yakni lapisan atas identik 

dengan bangsa kaya (rich 

nations), sedangkan lapisan bawah 

diidentikkan bangsa miskin (poor 

nations).  

 

2. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong (dalam Zuriah, 

2006:92) penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati. Dengan kata lain 

penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yakni berupaya menyajikan 

gambaran yang terperinci, dengan 

tujuan menggambarkan secara cermat 

karakteristik dari suatu gejala atau 

masalah yang akan diteliti melalui 

metode studi. Dan berusaha 

menggambarkan pandangan 

masyarakat dalam melihat kondisi 

alam dan masyarakat berisiko di Desa 

Sungai Buluh Kecamatan Singkep 

Barat Kabupaten Lingga. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian 

yaitu di Desa Sungai Buluh 

Kecamatan Singkep Barat Kabupaten 
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Lingga. Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

lokasi tersebut merupakan jalur 

armada lalu lintas kendaraan dump 

truck bauksit, jetty, dan masyarakat 

yang berada di wilayah tersebut adalah 

masyarakat yang berisiko terhadap 

efek dari adanya bekas eksploitasi 

pertambangan. Dan hal ini di tandai 

dengan adanya komplen dan respon 

dari masyarakat yang terkena risiko-

risiko tersebut. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam melakukan penelitian 

ini adalah: 

1. Data Primer merupakan data 

utama penelitian, yang berasal 

dari hasil wawancara langsung 

secara mendalam dengan 

informan, dalam penelitian ini 

data diperoleh peneliti, melalui 

Masyarakat yang 

pemukimannya paling dekat 

dengan lokasi jalur lintasan 

bauksit (1-2 km), Petani yang 

lahan perkebunannya terkena 

dampak dari aktivitas 

pertambangan bauksit, nelayan, 

dan Tokoh masyarakat. Dengan 

jumlah informan 8 orang. 

2. Data Sekunder adalah Sumber 

data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari, 

dan memahami melalui media 

lain yang bersumber dari 

literatur. Data Sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari 

berbagai literature yang 

dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti. 

4. Populasi dan Sampel 

 Irawan (2006:14) mengatakan 

bahwa populasi di dalam penelitian 

kualitatif tidak dijadikan tujuan 

generalisasi dari temuan penelitian 

sehingga tidak diperlakukan dalam 

penelitian kualitatif sebagai 

keseluruhan objek yang diteliti. Teknik 

penentuan informan yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yaitu didasarkan 

atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan populasi yang diketahui 

sebelumnya. Dengan kata lain, unit 



11 

sampel yang dihubungi disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan peneliti. 

Zuriah, Nurul (2006:124) 

 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

Prasetya Irawan (2006:67) juga 

menyebutkan data dalam penelitian 

kualitatif hampir dipastikan berbentuk 

kata-kata, meskipun data mentahnya 

bisa berbentuk benda-benda, foto, 

figur manusia. Dalam hal ini beberapa 

sumber data atau teknik pengumpulan 

data yang biasa dalam penelitian 

kualitatif adalah: 

a. Teknik Observasi / Pengamatan 

Merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti terjun kelapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

penelitian (Bagong, 2011:59). Dalam 

penelitian ini yang diamati adalah 

kondisi masyarakat berisiko di Desa 

Sungai Buluh terkait dengan adanya 

bekas aktivitas pertambangan bauksit. 

b. Wawancara 

Wawancara mendalam 

merupakan suatu cara mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan 

informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam 

dilakukan secara langsung dan 

berulang-ulang. Wawancara langsung 

dan mendalam dengan menggunakan 

instrument penelitian berupa interview 

guide. Interview guide berisikan daftar 

pertanyaan yang sifatnya terbuka yang 

digunakan untuk menjadikan 

wawancara yang di lakukan agar lebih 

terarah bertujuan menggali informasi 

yang akurat dari informan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan 

sebagai penunjang penelitian, dimana 

dalam dokumentasi ini dapat melihat, 

mengabadikan gambar dilokasi 

penelitian tentang kondisi masyarakat 

berisiko di Desa Sungai Buluh, selain 

itu dokumentasi juga digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang 
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berbentuk catatan berupa hasil-hasil 

wawancara, serta dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian, 

gambaran umum lokasi dan profil desa, 

serta gambar-gambar yang berkenaan 

dengan topic penelitian. 

 Menurut Bogdan dan Biklen 

dalam Irawan (2006:70), analisis data 

adalah proses mencari dan mengatur 

secara sistematis hasil interview, 

catatan di lapangan, dan bahan-bahan 

lain yang didapatkan. Metode yang 

digunakan dalam penulisan ini penulis 

lebih menitikberatkan pada analisa 

secara kualitatif  yaitu dengan 

menelaah seluruh data, baik data 

primer maupun data sekunder yang 

kemudian disusun dan 

diklasifikasikan, lalu diinterprestasikan 

sesuai dengan pemahaman peneliti.  

 Dalam menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, 

digunakan teknik deskriptif analisis. 

Dalam prosesnya, analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan model 

yang telah dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman. 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 reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan 

dan verifikasi (Sugiyono, 2009:246). 

 Reduksi data adalah merupakan 

proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting yang didapatkan 

berdasarkan penelitian di lapangan, 

sehingga memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap penelitian tahap 

selanjutnya. Karena data yang 

diperoleh dilapangan tentu jumlahnya 

cukup banyak, sehingga perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi 

data.  

 Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dengan membuat uraian 

singkat, bagan, maupun hubungan 

antar kategori. Tetapi yang sering 

dilakukan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat narasi, 
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sehingga memudahkan memahami apa 

yang terjadi di lapangan dan 

merencanakan apa yang harus 

dilakukan selanjutnya.  

 Kesimpulan dan verifikasi 

merupakan langkah ketiga analisis data 

penelitian kualitatif. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan 

data selanjutnya. Tetapi jika  

kesimpulan awal ternyata valid dan 

konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Proses mengecek 

kebenaran data awal yang diperoleh, 

dengan melakukan penelitian kembali 

di lapangan merupakan proses 

verifikasi data. Kesimpulan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-

remang, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

 

PEMBAHASAN 

 Data diperoleh peneliti, 

melalui Masyarakat yang 

pemukimannya paling dekat dengan 

lokasi jalur lintasan bauksit (1-2 km), 

Petani yang lahan perkebunannya 

terkena dampak dari aktivitas 

pertambangan bauksit, nelayan, dan 

Tokoh masyarakat. Dengan jumlah 

informan 8 orang, dan dari data 

tersebut akan penulis paparkankan 6 

sub dari operasional. 

 Adapun ke-enam operasional 

yang akan di paparkan adalah Risiko, 

Dominasi Kekuasan, Eksploitasi 

Sumber Daya Alam, Modernitas, 

Risiko yang di Wariskan, Masyarakat 

Kelas. Ke enam operasional tersebut 

dianalisa berdasarkan penelitian 

sehingga penulis dapat paprkan 

sebagai berikut: 

a. Risiko  

 Risiko yang terjadi akibat dari 

adanya aktivitas manusia, 

menimbulkan berbagai persoalan yang 

harus segera di selesaikan, namun 
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bagaiman kondisi masyarakat sebelum 

dilakukannya atau sebelum adanya 

pertambangan bauksit tersebut. 

 Seperti yang di jelaskan oleh 

Ulrich Beck (Susilo, 2008: 174)  

menyatakan risiko bisa tidak terlihat 

(invisible), tidak bisa diubah dan 

didasarkan pada interpretasi kausal. 

Dalam konteks lingkungan, risiko-

risiko tidak bersifat jangka pendek, 

akibatnya kita baru menyadari dampak 

lingkungan sesaat setelah bencana itu 

terjadi. Tetapi, hubungan sebab akibat 

tentang gejala itu, sangat mudah 

dijelaskan. Transformasi dari kerja dan 

ketidaksetaraan adalah bagian dari 

sebuah rangkaian perubahan ekonomi 

yang lebih luas yang membuat 

ketidakamanan eksistensi yang lebih 

buruk, dan dilihat oleh Beck sebagai 

ciri khas dari modernitas kontemporer. 

 Penerapan secara kontinu 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

system produksi industry telah 

memunculkan risiko atau bahaya baik 

maupun sosial dari jenis dan skala 

yang belum pernah dialami 

sebelumnya. Sementara teknologi 

memungkinkan banyak problem 

ekonomi untuk dapat dipecahkan dan 

telah meningkatkan rata-rata standar 

hidup, ia juga memunculkan banyak 

kesulitan dan bahaya baru. Radiasi 

nuklir, polusi dan racun kimia, mutasi 

genetik, dan efek samping yang serupa 

dari obat-obatan, produksi makanan, 

energy, dan teknologi industry yang 

lain menurunkan kualitas lingkungan 

fisik tempat manusia hidup dan 

bekerja, memunculkan masalah 

“katastropik” lingkungan dan 

jasmaniah yang sangat buruk. 

Pekerjaan yang tidak aman serta 

berbahaya tidak hanya dan tidak 

adanya panduan-panduan yang pasti 

bagi tindakan menjadikan kehidupan 

tidak menentu dan problematic, 

menjadikannya sumber kecemasan 

yang kronis. bahaya dan 

ketidakamanan semacam itu bersifat 

sangat baru sehingga mereka tidak 

dapat ditafsirkan sekadar sebagai 

kecelakaan dan kebetulan, 

sebagaimana dalam perhitungan risiko 

berdasar asuransi yang konvensional. 

Bahaya-bahaya baru menghasilkan 
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persepsi baru tentang risiko yang tidak 

kalkulabel, dan tidak prediktabel, dan 

kecemasan menjadi sangat merasuk. 

(Beck dalam Scott 2012: 341-342) 

b. Dominasi Kekuasaan  

 Keberadaan pertambangan 

yang melakukan aktivitas disuatu 

wilayah, tentunya dilakukan atas izin 

yang diberikan oleh pemerintah, baik 

itu pemerintah pusat, daerah, 

pemerintah desa, dan masyarakat, dan 

sebelum melakukan aktivitas tambang, 

tentunya sudah dilakukan langkah dan 

tahapan-tahapan seperti eksplorasi 

hingga  sampai pada tahap eksploitasi 

tambang. Seperti yang terjadi pada 

masyarakat di Desa Sungai Buluh 

yang dimana Desa ini berada pada 

jalur lalu lintas armada angkut bauksit 

“Dump Truck” menuju jalur pelabuhan 

“Jety” di Desa Sungai Buluh, dan k 

arena jalur lalu lintas bauksit tersebut 

masuk pada wilayah Desa Sungai 

Buluh menyebakan perusahaan harus 

berurusan dengan masyarakat, seperti 

adanya kompensasi atas keberadaan 

lalu lintas Dump Truck dan Jetty 

tempat bersandarnya kapal tongkang 

untuk membawa hasil galian biji 

bauksit tersebut. 

 Dalam realitas sosial, ada 

kepentingan yang bersifat mutualisme 

antara pengusaha dan “penguasa” 

seperti dalam gagasan sosiolog Peter 

M. Blau, yaitu semacam pertukaran 

simetris. Terutama ditentukan oleh 

kebutuhan pengusaha kepada 

pemerintah karena regulasi-regulasi 

yang dihasilkan amat dibutuhkan demi 

mempermudah “birokrasi” bisnis 

mereka. Sementara itu bagi 

pemerintah, kehadiran pengusaha lebih 

dilihat sebagai pembawa “rezeki” 

melalui perizinan, retribusi, dan pajak 

yang harus mereka bayarkan. 

Pendapatan pemerintah 

(lokal/nasional) akan terisi secara rutin 

dari keberadaan pengusaha ini. 

Bahkan, kalau pengusaha bersifat 

lemah, ia bisa dijadikan sebagai “sapi 

perah” pemerintah. (Rachmad Susilo, 

2008:149) 

c. Eksploitasi Sumber Daya Alam 
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 Dalam melakukan aktivitas 

eksploitasi sumber daya alam, 

perusahaan dengan modal yang besar 

tentunya melakukan pengerukan biji 

bauksit menggunakan alat-alat yang 

lebih modern untuk mendapatkan hasil 

yang jauh lebih banyak, hal ini 

tentunya berbeda dengan 

pertambangan yang sifatnya 

konvensional. 

 Menurut Beck (Susilo, 2008: 

174), risiko diproduksi manusia lewat 

sumber-sumber kekayaan dalam 

masyarakat industri. Risiko adalah 

konsekuensi yang tidak terduga secara 

besar-besaran, terutama, sebagai akibat 

industrialisasi dengan pengaruh-

pengaruhnya yang membahayakan. 

 Seperti yang di sampaikan 

oleh Pramudya Sunu (Susilo, 2008:31-

32) menyatakan bahwa kerusakan 

karena faktor eksternal, yaitu 

kerusakan lingkungan yang berasal 

dari prilaku manusia. Terutama 

beralasan demi meningkatkan kualitas 

dan kenyamanan hidup. Kerusakan 

daya dukung sebagai akibat dari 

kegiatan-kegiatan, seperti: 

industrialisasi, penggunaan bahan 

bakar fosil dan limbah rumah tangga 

yang dibuang di sungai-sungai. 

d. Modernisasi 

 Modernisasi menjadi salah 

satu hal yang juga berkaitan dengan 

kerusakan alam, sebab modernisasi 

memunculkan sikap eksploitatif dan 

juga gaya hidup yang serba praktis, 

instant namun banyak menyumbang 

kerusakan lingkungan. 

 Seperti yang di ungkapkan 

oleh Beck (Susilo, 2008: 174-175), 

Risiko berhubungan dengan 

masyarakat yang mencoba melepaskan 

tradisi dan pengetahuan masa lalu 

dengan menganggap bernilai dan 

berharga perubahan-perubahan dan 

masa depan. Perubahan dan masa 

depan, sebagai akibat watak 

modernisasi, melahirkan sifat 

eksploitatif yang sesungguhnya 

berlawanan dengan kearifan-kearifan 

tradisi. Dan hal itu di perkuat oleh 

Anthony Giddens, modernitas adalah 

sebuah kebudayaan risiko. Saya tidak 

bermaksud dengan ini bahwa 
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kehidupan sosial secara inhern lebih 

berisiko dibandingkan yang telah 

terjadi untuk banyak orang ini 

bukanlah sebuah kasus. Lebih-lebih, 

konsep risiko penting untuk sebuah 

cara baik terletak pada pelaku-pelaku 

dan ahli-ahli yang mengorganisasi 

dunia sosial. Modernitas mengurangi 

keseluruhan risiko aspek-aspek dan 

cara-cara hidup tertentu, tetapi dalam 

waktu yang sama mengenalkan 

parameter-parameter risiko baru yang 

secara jelas tidak dikenal pada waktu 

sebelumnya. 

e. Risiko yang Diwariskan 

 Dengan adanya risiko yang 

dirasakan oleh masyarakat, 

menyebabkan kemungkinan akan 

hilang sumber mata pencaharian dari 

masyarakat Desa Sungai Buluh, seperti 

apa tanggapan dari masyarakat 

mengenai hal tersebut.  

Seperti yang di ungkapkan oleh 

Beck (Susilo, 2008: 175), bahwa risiko 

tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. 

Beberapa preposisi penulis 

menyatakan sebagai berikut: 

kerusakan lingkungan pada satu 

tempat akan bisa menyebar ke tempat 

lain. Kerusakan lingkungan pada satu 

generasi akan diwariskan pada 

generasi yang lain. 

 Kondisi alam yang saat ini tak 

bisa di prediksi, cuaca dengan suhu 

yang panas dan bencana lainnya yang 

kita rasakan saat ini tentu bukan tanpa 

sebab, hal tersebut berlangsung karena 

kerusakan alam yang terjadi 

disebabkan oleh kelalaian dan 

kesengajaan yang dilakukan oleh 

tingkah laku manusia.  

d. Masyarakat Kelas 

 Seperti yang di jelaskan oleh 

Ulrich Beck (Susilo, 2008: 175), 

bahwa risiko dan kelas tidak terpisah. 

Risiko terjadi baik di kalangan 

masyarakat kelas atas maupun kelas 

bawah, karenanya ia tidak 

menghilangkan masyarakat kelas, 

melainkan menguatkan. Distribusi 

risiko melekat dalam lapisan sosial 

bawah. Kalangan masyarakat atas 

menghindar dari risiko, sementara 

masyarakat bawah menjadi objek dari 

risiko tersebut. lapisan atas identik 
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dengan bangsa kaya (rich nations), 

sedangkan lapisan bawah diidentikkan 

dengan bangsa miskin (poor nations). 

 Beck, berpendapat bahwa 

kelas sosial adalah sentral dalam 

masyarakat industry dan risiko adalah 

fundamental dalam masyarakat 

berisiko, risiko dan kelas bukannya 

tidak berhubungan. Beck menulis: 

Sejarah distribusi risiko menunjukkan 

bahwa, seperti kekayaan, risiko 

melekat pada pola pembagian kelas, 

hanya saja secara terbalik: kekayaan 

terakumulasi di puncak (di kelas atas), 

sedangkan risiko terakumulasi (di 

dasar kelas bawah). Hingga taraf 

tertentu, risiko ternyata tidak 

menghapus tetapi justru memperkuat 

masyarakat berkelas. Kemiskinan 

menghimpun risiko yang berlimpah. 

Sebaliknya, kekayaan (dalam 

pendapatan, kekuasaan atau 

pendidikan) dapat membeli 

keselamatan dan kebebasan dari risiko. 

(Beck dalam Ritzer 2014:517). 

 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis peneliti yang 

telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi 

masyarakat berisiko yang berada di 

Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singkep Barat Kabupaten Lingga, 

terkait dengan adanya aktivitas ex. 

tambang bauksit yang dilakukan di 

Desa Sungai Harapan Kecamatan 

Singkep Barat berdampak kepada 

kehidupan masyarakat yang berada di 

Desa Sungai Buluh, sebab jalur 

lintasan armada angkutan Dump Truck 

dan Jetty (pelabuhan) bauksit tersebut, 

berada pada areal perkebunan warga 

yang mengakibatkan pencemaran 

terjadi pada perkebunan warga, sungai 

yang menjadi sumber mata air 

kebutuhan hidup masyarakat sehari-

hari, ekosistem laut sekitar, dan juga 

masyarakat setempat. Sehingga 

berakibat kepada terganggunya 

aktivitas masyarakat setempat karena 

efek debu, kelangkaan ikan dan hasil 

tangkapan lainnya, menurunnya 

kualitas hasil tanam dan juga gagal 

panen, kualitas kesehatan masyarakat, 
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banjir, perubahan cuaca, dan tingginya 

suhu panas di bumi. 

Untuk melihat bagaimana 

kondisi masyarakat berisiko di Desa 

Sungai Buluh Kecamatan Singkep 

Barat Kabupaten Lingga, adalah 

sebagai berikut 

1. Risiko adalah dampak 

dari adanya aktivitas yang 

menyumbang kerusakan 

serta kerugian pada bumi 

dan alam. risiko yang 

terjadi di produksi oleh 

adanya eksploitasi alam 

yang mengakibatkan 

terganggunya ekosistem 

di darat dan di laut. 

2. Dominasi kekuasaan yang 

terjadi adanya campur 

tangan dari elit-elit 

penguasa yang memberi 

kuasa atau izin kepada 

pihak perusahaan untuk 

melakukan eksploitasi 

sumber daya alam. 

3. Eksploitasi sumber daya 

alam adalah aktivitas 

pengelolaan sumber 

kekayaan alam seperti 

(bauksit, timah, emas, 

batu bara, migas, dll ) 

yang di lakukan dengan 

secara sengaja dalam 

jumlah besar dengan 

maksud untuk 

pembangunan suatu 

wilayah tanpa 

memperhatikan aspek 

sosial serta keberlanjutan 

lingkungan. 

4. Modernisasi adalah 

perubahan tradisi nilai-

nilai leluhur masa lalu 

menuju tuntutan 

globalisasi, yang 

melahirkan sifat 

eksploitatif dan rakus 

5. Risiko yang di wariskan 

adalah risiko yang terjadi 

dalam waktu yang relatif 

panjang dan risiko yang 

hadir saat ini akan di 

wariskan pada generasi 

mendatang, yakni pada 

anak-anak dan cucu-cucu 

dimasa yang akan datang. 
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6. Masyarakat kelas adalah 

risiko yang terjadi tidak 

hanya di alami pada 

sekelompok orang saja 

tetapi risiko terjadi pada 

setiap orang dan akan 

mengakumulasi pada 

lapisan masyarakat bawah 

karena masyarakat bawah 

tidak mudah untuk 

membeli dalam proses 

recovery atau 

penyembuhan dalam hal 

menangkal efek dari 

risiko-risiko yang terjadi.  

Saran 

1. Diharapkan kepada 

masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan 

akademisi untuk tanggap 

dan sadar dalam 

menanggapi isu 

lingkungan saat ini, 

karena lingkungan yang 

sudah kritis tanpa ada 

kesadaran dari seluruh 

pihak untuk menjaga dan 

merawat, hanya akan 

menambah katastropik di 

planet ini. 

2. Pendayagunaan sumber 

daya alam tidak selalu 

harus dilakukan hanya 

dengan cara 

mengkonsumsi atau 

mengkonversi natural 

capital menjadi financial 

capital. Nilai ekonomi 

sumber daya alam bisa 

diperoleh melaui cara 

memberi sentuhan 

kreatifitas atau inovasi 

misalnya dengan 

mengembangkan wisata 

alam (eco-tourism). 

3. Sebagai generasi muda 

penerus bangsa, mari kita 

tumbuhakan kesadaran 

mulai dari diri kita 

sendiri, untuk menjaga 

dan merawat lingkungan 

alam sekitar, jangan 

sampai kita semua 

dipengaruhi oleh 

modernisasi yang pada 

akhirnya merenggut dan 
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merusak kekayaan alam 

kita 

4. Marilah kita sambut 

kemajuan teknologi saat 

ini dengan baik, kita 

manfaatkan sebai-

baiknya, kita olah 

sebagaimana mestinya 

agar dapat mengangkat 

bangsa ini tanpa 

meninggalkan budaya 

nenek moyang kita 

5. Diharapkan kepada 

perusahaan untuk segera 

merevitalisasi dan 

mereklamasi kembali 

lahan yang sudah rusak 

agar dapat mengurangi 

dampak risiko yang 

ditimbulkan dari aktivitas 

pertambangan bauksit 

tersebut. 
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