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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang 
diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain 
mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan 
kerja. Di Kabupaten dan kota merupakan sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang 
meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan 
mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan 
devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap kerusakan 
lingkungan (Anonim 1), 2012). 

 Data dari Litbang menunjukkan perkembangan izin dan status 
usaha pertambangan pada Juni 2011 yaitu dikeluarkan ijin usaha 
pertambangan 8.475 dan yang berstatus tidak tumpang tindih yaitu 
3.971, sedangkan pada Januari 2012 ijin usaha pertambangan naik 
menjadi 9.662 dan status tidak tumpang tindih menurun menjadi 
berjumlah 3.778. Kenaikan ijin usaha pertambangan menunjukkan 
adanya pembiaran untuk mengijinkan investor-investor dalam 
melakukan perijinan tanpa mempedulikan masyarakat yang berada di 
wilayah tambang (Anonim 2), 2012). 

 Pemerintah dalam kasus pertambangan harus berperan aktif 
untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Data penyebaran ijin 
dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu 33,8 %  
Kalimantan; 30% Sumatera; 12,3 % Jawa; 9,3 % Sulawesi dan Nusa 
Tenggara; 4,3% Maluku; dan 0,6 % Papua. Dari informasi di atas dapat 
dilihat begitu banyak perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
untuk menjalankan pertambangan di wilayah yang berpotensi tambang 
(Anonim 3), 2012). 
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 Lebih lanjut (Anonim 1), 2), 3), 2012) tambang hanya akan 
menguntungkan pengusaha tapi merugikan rakyat banyak, sehingga 
dapat memicu permasalahan baru di daerah sekitar pertambangan 
sendiri. Permasalahan tersebut bisa berupa aturan-aturan hukum, baik 
itu hukum pemerintah dan hukum adat yang berlaku, konflik sosial 
dan horisontal, kerusakan lingkungan, dan tindakan kriminal dan 
kekerasan. Hal ini terkait dengan adanya alih fungsi pekerjaan yang 
dilakukan oleh banyak orang tanpa mempedulikan lingkungan, sosial, 
dan budaya di lingkungan pertambangan.   

 Di banyak tempat, lahan untuk pertanian dan peternakan telah 
dikonversi secara besar-besaran menjadi lahan tambang. Di tempat 
lain, lokasi pertambangan di garis pantai bakal menghancurkan/ 
mencemari laut dan kawasan pariwisata bahari. Bahkan industri 
pertambangan ini telah membawa korban jiwa (46 orang tertimbun 
tambang mangan), meresahkan masyarakat dan menyulut gelombang 
aksi protes yang bermuara pada konflik, baik horisontal maupun 
vertikal sampai pada kriminalisasi masyarakat lingkar tambang 
(Anonim 4), 2012). 

 Berikut ini adalah penjelasan bagaimana resiko, tingkat resiko 
dan juga contoh atau akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan 
penambangan dilihat dari beberapa aspek yang ada (Tabel 1). 

 

Tabel 1.1 Tingkat Resiko dan Kerusakan Tambang 

Resiko Tingkat Resiko Kerusakan  
Geologi Tinggi  - Minimnya data eksplorasi 
Ekonomi Sangat Tinggi 

 
  

- Harga pasar dunia tidak tetap tapi 
sangat berfluktuasi 

- Harga ferro mangan dunia dikuasai 
oleh Cina 

- Berbagai faktor yang menyebabkan 
harga mineral turun sebelum 
Breaking Even Point (BEP) 

Politik di NTT termasuk tinggi - Dalam negeri, regional maupun 
negara tujuan ekspor. 
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Resiko Tingkat Resiko Kerusakan  
Sosial  di NTT termasuk tinggi - SDM dan pemahaman mengenai 

pertambangan sangat berpengaruh 
besar terhadap sosial dan budaya. 

Teknologi Tinggi - Jika ditemukan pengganti mangan, 
maka harga mangan akan jatuh. 

- Jika terjadi krisis energi di Cina 
akan berdampak pada harga 
mangan. 

Alamiah Rendah - Bencana alam, seperti gempa bumi, 
badai dan sebagainya. 

Sumber: SMR, 2012. 
 

 Informasi yang didapat dari koran Kompas (Anonim 3), 2012), 
tambang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hanya 
mengakibatkan dampak bagi lingkungan. Di Kalimantan Timur akibat 
dari tambang batu bara, pemukiman warga mengalami krisis air bersih 
karena pencemaran sungai. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) 
penggalian batu mangan dan emas mengakibatkan tanah longsor.  

 Pekerjaan sebagai penambang merupakan hal yang baru bagi 
masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan masyarakat di Kabupatan 
Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi NTT, sejak dahulu masyarakat 
TTS sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Yang dimaksud 
pertanian disini yaitu peternak, perkebunan, petani, dan lain-lain. 
Tetapi sejalan dengan adanya penemuan bahwa di Pulau Timor kaya 
dengan batu mangan1 berkualitas tinggi di dunia setelah Afrika Selatan 
dan daerah Kabupaten TTS merupakan salah satu daerah yang 
memiliki kandungan mangan, banyak investor dari luar berbondong-
bondong datang dan berinvestasi mangan. Akibatnya masyarakat 
banyak yang beralih pekerjaan menjadi penambang batu mangan, atau 
memiliki pekerjaan sampingan menjadi pengumpul batu mangan.  

 Kabupaten TTS memiliki luas wilayah 3.947 Km2 atau 394.700 
Ha yang keseluruhannya berupa daratan. Iklim dan curah hujan 
bervariasi antara 1.000-1.250 mm per tahun dan 1.000-2.000 mm per 

                                                             
1 Mangan merupakan bahan baku industri antara lain industri baja, korek api, kimia, 

baterai kering, gelas, dan cat.  
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tahun. Musim hujan di Kabupaten TTS biasanya jatuh pada bulan 
Desember sampai Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung 
antara bulan Juni sampai September. Menjelang musim penghujan 
kondisi kabupaten TTS berkabut dengan suhu antara 20-30° C dan 
beberapa bukit tertutup oleh awan. Namun setahun terakhir musim 
kemarau lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Desa Supul 
berada di Kecamatan Kuatnana. Dengan jumlah penduduk pada tahun 
2011 berjumlah 15.472 jiwa. (Anonim 5), dan BPS, 2011).  

 Ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten TTS sampai tahun 2012 berjumlah 8 perijinan. Salah satu 
ijin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten TTS kepada PT. Soe 
Makmur Resource (SMR) untuk menambang dan eksploitasi tambang 
mangan yang sudah dilakukan sejak 2009. PT. SMR mendapat ijin di 
desa Supul, desa Lakat (Kec. Kuatnana), Desa Noebesa, Desa 
Tubumonas, Desa Tumu dan sebagian kecil Desa Nobi-Nobi (Kec. 
Amanuban Tengah) sebagai tempat eksploitasi mangan. Dari keenam 
desa, desa Supul merupakan salah satu desa yang menjadi tempat 
penambangan terbesar dari desa-desa yang sudah diijinkan oleh 
pemerintah untuk melakukan proses penambangan, desa Supul 
merupakan daerah penambangan yang berdekatan dengan daerah 
tempat tinggal masyarakat setempat. Harga batu mangan per kilo yang 
ditetapkan oleh perusahaan bagi pengumpul batu mangan berkisar 
antara Rp. 400,-/kg sampai Rp. 500,- /kg.  

 Adanya pertambangan mangan berpengaruh pada mutu air 
sungai yang berada di sekitar atau dekat areal dengan pertambangan. 
Hasil penelitian Normaningsih (2009) terhadap kandungan mangan di 
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 
menyimpulkan bahwa baku mutu air sungai di daerah penelitian telah 
melebihi batas maksimum kadar mangan peruntukan baku mutu air 
sungai yaitu berturut-turut 0,27; 0,30; dan 0,50 mg/l. Sedangkan kadar 
mangan sesuai baku mutu air sungai adalah 0,10 mg/l. Jika 
dibandingkan dengan hasil pengujian fisiko-kimiawi air sungai Noe 
Molo di sekitar areal pertambangan PT. SMR diperoleh hasil sebagai 
berikut: (Tabel 2). 
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Tabel 1.2.  Hasil Karakterisasi Air Sungai Noe Molo Yang Tepiannya 
Merupakan Tempat Penimbunan Tanah Galian. 

Parameter  Kadar  
Fisikawi 
Kekeruhan  (mg/l) 
TDS (mg/l) 
TSS (mg/l) 
Kimiawi 
pH  
Fe total (mg/l) 
Mn (mg/l) 

 
6.820 
1.020 

155,24 
 

6,9 
24,6 
6,0 

Keterangan * Sampel air ini diambil tanggal 12/5/2012. 
  *  TDS (Total Dissolved Solids) = Total Padatan Terlarut; TSS 

(Total Suspended Solids)= Total Padatan Tersuspensi; Mn = 
Mangan; Fe = Besi; pH = Keasaman. 

  

 Dari Tabel 2 terlihat bahwa kekeruhan dan total padatan 
terlarut sungai Noe Molo tinggi, demikian juga halnya dengan kadar 
mangan (Mn) sebesar 6,0 mg/l dan kadar Total besi : 24,60 mg/l. 
Menurut Effendi (2003 dalam Susanto dkk., 2009), perairan asam dapat 
mengandung mangan sekitar 10-150 mg/l. Lebih lanjut menurut 
Normaningsih (2009) kadar mangan sesuai baku mutu air sungai adalah 
0,10 mg/l. Dengan kata lain, kadar mangan air sungai Noe Molo sudah 
tercemar dan tak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar 
sungai tersebut. Konsentrasi ion mangan lebih dari 0,1 mg/l dapat 
menyebabkan rasa yang tidak diinginkan pada air minum, karat pada 
pipa air minum dan terdapat noda pada baju (PERPAMSI, 2003 dalam 
Normaningsih, 2009).  

 Penjualan mangan dari BBL (Beli Batu Langsung) dengan harga 
Rp. 500,- /kilo kepada perusahaan tanpa potongan membuat 
masyarakat tanpa terkecuali anak-anak ikut berpartisipasi dalam 
mengumpulkan mangan (Gambar 2). Efek yang timbul akibat dari 
mengumpul mangan dapat berakibat kesehatan, seperti penyakit paru-
paru (Anonim 6), 2013). Coumans (Anonim 7), 2013) mengatakan bahwa 
pertambangan modern berlangsung selama 15-20 tahun. Tetapi 
kerusakan yang ditimbulkannya (terlebih tambang terbuka) bisa 
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berlangsung beribu-ribu tahun lamanya. Bahan kimia yang 
digunakannya dapat mencemari tanah dan air tanah. Akan tetapi hal 
ini tidak dihiraukan oleh masyarakat setempat, yang mereka ketahui 
hanyalah mengumpulkan mangan sebanyak-banyaknya.   

 

Gambar 1. Seorang Anak Sedang Mencari Batu Mangan Yang Terbawa Arus 
Air Dari Hulu Sungai Noe Molo 

 

 
Sumber: Data primer, 2012. 

 Kurangnya informasi dan kesadaran dari masyarakat setempat, 
khususnya pekerja tambang menyebabkan sikap masyarakat yang tidak 
peduli terhadap kerusakan lingkungan, sosial, dan budaya. Adapun 
tekanan hidup yang semakin besar membuat masyarakat tidak dapat 
memilih jalan lain untuk bisa mendapatkan penghasilan yang bisa 
menambah dan memenuhi kebutuhan mereka. 

 

Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat di Desa Supul 

terhadap pertambangan mangan? 
2. Bagaimana gambaran kondisi akibat eksploitasi tambang 

mangan terhadap keadaan lingkungan hidup, sosial, dan 
budaya di Desa Supul sebelum dan setelah adanya perijinan 
tambang? 
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Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat terhadap 

pertambangan mangan. 
2. Menggambarkan proses dan kondisi eksploitasi tambang 

mangan terhadap keadaan lingkungan hidup, sosial, dan 
budaya di Desa Supul. 

 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

Diharapkan menjadi masukan dan pengetahuan bagi peneliti 
dan pembaca lainnya agar dalam kehidupan kerja nantinya bisa 
menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan 
kebijakan terkait pertambangan. 

 

 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 
pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah Kabupaten TTS dan 
masyarakat TTS yang mengalami kondisi terkait penambangan. 

 

Batasan Penelitian  

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai persepsi dan 
sikap masyarakat Kabupaten TTS terhadap kerusakan terkait dengan 
penambangan mangan di desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten 
TTS. 


