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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

Persepsi  

 Persepsi menurut Atkinson dan Hilgard (1991) yaitu proses 
dimana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus 
dalam lingkungan. Komunitas terdiri atas individu-individu dengan 
keragaman persepsi sebagai pemaknaan dari hasil pengamatan terhadap 
keberadaan perusahaan. Melalui interaksi yang dinamis, persepsi 
individu tersebut pada suatu ketika secara bersama-sama tercetus 
menjadi sikap tertentu terhadap perusahaan.  

 Hadi (2007) menambahkan menghadapi permasalahan sosial 
yang timbul akibat beroperasinya perusahaan pertambangan bukan 
tidak mungkin sikap ini berupa sikap negatif terhadap perusahaan yang 
mencetus menjadi perilaku dalam bentuk suatu aksi tindakan fisik. 
Lebih lanjut menurut Homenauck (1988 dalam Hadi, 2005) dampak 
sosial-ekonomi dapat dikategorikan ke dalam kelompok special impact. 
Special impact adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi 
masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek.  

 Wagito (2002 dalam Mulyandari 2006) mengatakan bahwa 
pembentukan dan perubahan persepsi ditentukan oleh faktor dari diri 
masyarakat yaitu karakteristik yang melekat di setiap individu sendiri.  
Lebih lanjut,  Sandi (2006) menjelaskan faktor-faktor dari dalam 
individu yang menentukan persepsi adalah kecerdasan, emosi, minat, 
pendidikan, pandapatan dan kapasitas indera. Sedangkan faktor dari 
luar diri individu yang mempengaruhi persepsi adalah pengaruh 
kelompok, pengalaman masa lalu dan latar belakang sosial budaya. 

 Wibowo (1988) juga mengatakan banyak sekali faktor-faktor 
pada diri perseptor (individu yang memberikan persepsi) yang dapat 
mempengaruhi bagaimana persepsinya sendiri atau menimbulkan 
perbedaan-perbedaan antara persepsinya dan persepsi orang lain. 
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Faktor-faktor tersebut adalah meliputi pengalaman, intelegensia, 
kemampuan menghayati stimuli, ingatan, disposisi kepribadian, sikap 
terhadap stimulus, kecemasan, penghargaan. Selanjutnya beliau 
mengungkapkan bahwa persepsi juga bergantung pada pendidikan 
seseorang, kedudukan dalam starata sosial, dan latar belakang sosial 
budaya.  

 

Teori Perubahan Sosial 

 Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dapat 
terjadi karena proses penyebaran (difusi) dari individu yang satu ke 
individu yang lain. Hal ini dikarenakan, proses perubahan sosial tidak 
saja berasal melalui proses evolusi, namun juga dapat terjadi melalui 
proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan antar masyarakat. Melalui 
proses difusi tersebut, suatu penemuan baru (inovasi) yang telah 
diterima oleh suatu masyarakat nantinya dapat disebarluaskan ke 
masyarakat yang lain. Penemuan baru tersebut pada akhirnya dapat 
diterima  dan diterapkan pada kondisi masyarakat yang berbeda-beda 
(Rogers, 1983). 

 Akulturasi merupakan suatu proses yang menyebabkan 
perubahan sosial karena adanya pengaruh dari kebudayaan lain, atau 
saling mempengaruhi antara dua kebudayaan (Lauer, 2001). 
Koentjoroningrat (1980) mendefinisikan akulturasi sebagai proses 
dimana para individu warga suatu masyarakat dihadapkan dengan 
pengaruh kebudayaan lain dan asing. Dalam proses itu, sebagian 
mengambil alih secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan 
asing tersebut, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. 
Akulturasi juga dapat didefinisikan sebagai proses pertemuan unsur-
unsur dari dua kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan unsur 
kebudayaan yang baru, namun tidak sampai mengakibatkan hilangnya 
identitas dari masing-masing unsur kebudayaan tersebut. 
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 Bentuk-bentuk Perubahan Sosial  

Bentuk perubahan sosial (dan perubahan kebudayaan) menurut 
Soekanto (1999) dapat dibedakan menjadi : 

1. Perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat 

Perubahan yang lambat merupakan perubahan yang 
memerlukan waktu yang cukup lama. Perubahan ini ditandai 
dengan serentetan perubahan-perubahan yang kecil yang saling 
mengikuti. Perubahan ini juga dinamakan evolusi. Pada evolusi, 
perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan, 
dikarenakan adanya upaya dari manusia (masyarakat) untuk 
beradaptasi dengan kondisi di sekitarnya. 

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan 
menyangkut komponen dasar-dasar kehidupan masyarakat. 
Perubahan ini sering dikenal dengan revolusi. Revolusi dapat 
terjadi dengan sendirinya (tanpa direncanakan) atau melalui proses 
perencanaan terlebih dahulu. 

2. Perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. 

Perubahan yang kecil pada dasarnya merupakan perubahan 
yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa 
pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Sebaliknya, 
perubahan yang besar merupakan perubahan yang cukup 
membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. 

3. Perubahan yang dikehendaki (direncanakan) dan perubahan 
yang tidak dikehendaki (tidak direncanakan). 

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang 
direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak 
mengadakan perubahan, yang dinamakan agent of change. Agent 
of change merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang 
mendapat kepercayaan sebagai pemimpin pada satu atau lebih 
lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan yang 
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direncanakan selalu berada di bawah kendali agent of change 
tersebut. 

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan 
perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung di luar 
jangkauan atau pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan 
timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak dikehendaki. 

 

 Dampak Perubahan Sosial 

Perubahan senantiasa mengandung dampak negatif maupun 
positif. Untuk itu, dalam merespon perubahan diperlukan kearifan dan 
pemahaman yang mendalam tentang nilai, arah program dan strategi 
yang sesuai dengan sifat dasar perubahan itu sendiri. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi (atau 
inovasi) banyak membawa dampak bagi manusia sebagai pembuatnya. 
Dampak perubahan sering dihadapkan pada sistem nilai, norma dan 
sejumlah gagasan yang didukung oleh media-media komunikasi yang 
bisa mengubah sistem sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun 
sistem budaya. 

 

Sikap  

Menurut Kotler dan Amstrong (1997) sikap adalah evaluasi, 
perasaan, dan kecenderungan dari individu terhadap suatu objek yang 
relatif konsisten. Sikap menempatkan orang dalam kerangka pemikiran 
mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, mengenai mendekati 
atau menjauhinya. Sikap dalam penelitian ini yaitu perilaku, tindakan 
yang dilakukan masyarakat eksploitasi tambang mangan. Apa reaksi 
yang dilakukan oleh masyarakat dalam melihat keadaan yang ada 
disekitar, dan apa saja yang mereka rasakan dalam kondisi di sekitar 
penambangan. 
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Kotler (1997) mengemukakan bahwa sikap terdiri dari 3 (tiga) 
komponen yaitu: 

1. Komponen kognitif yaitu pengetahuan dan keyakinan sesorang 
mengenai suatu yang menjadi objek sikap. 

2. Komponen afektif yaitu perasaan terhadap objek. 
3. Komponen konatif yaitu kecenderungan melakukan sesuatu 

terhadap objek. 

Apatis menurut Thompson dan Barton (1994) adalah 
ketidakpedulian terhadap permasalahan lingkungan. Orang yang 
memiliki sikap apatis terhadap lingkungan memiliki kecenderungan 
tidak mengadakan konservasi terhadap lingkungan. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap, terutama 
terhadap lingkungan, menurut Farhati (1995) adalah kepribadian, 
variabel demografis, dan sistem nilai yang dianut.   

1. Kepribadian.  
Terdapat beberapa faktor kepribadian yang mempengaruhi 

perhatian seseorang terhadap lingkungan antara lain locus of control 
(apakah ia lebih dipengaruhi oleh self-nya atau diarahkan oleh orang 
lain), konsistensi kognitif yang tinggi (dimana seseorang akan berusaha 
untuk meminimalkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai, sikap dan 
perilakunya), serta kemapuan berfikir intergratif yang tinggi (seeorang 
akan memiliki pandangan yang jauh kedepan dengan kemampuan 
mengintegrasikan berbagai macam hal).  

2. Variabel Demografis.  
Farhati (1995) mengatakan individu yang berpendidikan tinggi, 

pemuda, penduduk kota cenderung memiliki perhatian yang lebih 
besar terhadap permasalahan lingkungan dibandingkan dengan 
individu yang memiliki ciri sebaliknya.  
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3. Sistem Nilai.  
Perbedaan nilai yang dianut seseorang akan mempengaruhi 

penilaian seseorang terhadap sesuatu. Nilai-nilai tentang lingkungan 
yang ditanamkan oleh orang tua terhadap anaknya akan 
mempengaruhi pandangan anak tersebut terhadap lingkungan di 
sekitarnya. 

 

Partisipasi Masyarakat 

Menurut Rietbergen and Deepa (1998) menjelaskan bahwa 
partisipasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat 
mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan 
dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka. Partisipasi memiliki 
sisi yang berbeda, bermula dari pemberian informasi dan metode 
konsultasi sampai dengan mekanisme untuk berkolaborasi dan 
pemberdayaan yang memberi peluang bagi stakeholder untuk lebih 
memiliki pengaruh dan kendali. 

Pengusahaan pertambangan pada umumnya tidak saja potensial 
untuk merusak lingkungan fisik, tetapi juga potensial untuk 
menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Betapa tidak, karena 
dalam pengusahaannya diperlukan sumber daya manusia dengan 
tingkat pendidikan tinggi dan pola hidup mewah, sementara 
kemampuan masyarakat di sekitar wilayah penambangan masih 
berpendidikan rendah dan pola hidup sangat sederhana. Akibatnya 
masyarakat setempat tidak dapat berpartisipasi, sehingga lambat laun 
perbedaan ekonomi dan status sosial antara pendatang dengan 
masyarakat sekitar akan semakin tajam dan rawan. Bahkan 
kesenjangan yang mengarah kepada kecemburuan sosial sering menjadi 
pemicu kerusuhan dan tindak kriminal (Manan dan Saleng, 2004). 

Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada 
keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. 
Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan 
keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang. 
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Ada banyak pemahaman tentang partisipasi yang 
dikembangkan oleh beberapa orang seperti : 

 
“Participation is concerned with ..... the organised efforts to 
increase control over resources and regulative institution in 
given social situation on the part of groups and movements 
of those hitherto excluded from such control.” Pearse and 
Stifel (1979, dalam Kristijanto dkk.,  2013). (Partisipasi 
terkait dengan..... upaya-upaya yang terorganisir untuk 
meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan institusi 
regulatif dalam suatu situasi sosial tertentu sebagai bagian 
dari  kelompok dan gerakan oleh aksi-aksi yang berada atau 
tidak termasuk dalam kontrol tersebut). 

“Participatory development stand for partnership which is 
built upon the basis of dialogue among the various actors, 
during which the  agenda is jointly set and local views and 
indigenous knowledge are deliberately sought and respected. 
This implies negotiation rather than the dominance of an 
externally set project agenda. Thus people become actors 
instead of being beneficiaries.” (OECD, 1994 dalam 
Kristijanto dkk  2013) (Pembangunan partisipatori kemitraan 
yang dibangun berbasis dialog, antar berbagai aktor/pelaku, 
dalam mana agenda bersama disiapkan dan pandangan-
pandangan  lokal serta pengetahuan asli sengaja ditelusuri 
dan dihormati. Hal ini lebih menyiratkan suatu negosiasi dari 
pada dominasi dari agenda proyek yang telah ditetapkan 
secara eksternal. Oleh karena itu, masyarakat menjadi 
pelaku, bukan menjadi penerima manfaat). 
“Participation is a process through which stakeholders 
influence and share control over development initiatives and 
the decisions and resources which affect then.” (World Bank, 
1994 dalam Kristijanto dkk 2013) (Partisipasi adalah sebuah 
proses dalam mana para pelaku usaha mempengaruhi dan 
berbagi kontrol terhadap perkembangan inisiatif dan 
keputusan serta sumber daya yang nantinya akan 
berpengaruh). 

And The Development Assistance Committee of the 
Organisation for economic Co-operation and Development 
(DAC-OECD) mengartikan partisipasi sebagai: “a process by 
which people take an active and influential hand in shaping 
decisions that affect their lives”. (OECD, 1997:22 dalam 
Kristijanto dkk  2013) (Sebuah proses dalam mana orang 
berperan dan berpengaruh secara aktif dalam merancang 
keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan 
mereka"). 
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi yaitu 
cara masyarakat  mengartikan terhadap keadaan lingkungan, sosial, dan 
budaya, sehingga masyarakat memahami, membedakan, dan dapat 
menjelaskan apa yang terjadi sebelum dan setelah eksploitasi tambang 
di daerah tersebut. Untuk memahami secara utuh apa yang 
dimaksudkan dengan partisipasi, salah satunya dengan cara 
menggunakan “tangga partisipasi” yang dikembangkan pertama kali 
oleh Sherry Arnstein (2001, dalam Kristijanto dkk., 2013).  

Melalui tangga ini masyarakat atau seseorang dapat memahami 
keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. ( Tabel 2.1) 

 

Tabel 2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein  
(1969, dalam Wicaksono, 2010) 

No Tangga/Tingkatan 
Partisipasi 

Hakekat Kesertaan Tingkatan Pembagian 
Kekuasaan 

1 
 

2 

Manipulasi 
 
Terapi 

Permainan oleh 
pemerintah. 
Sekedar agar masyarakat 
tidak marah/sosialisasi. 

 
 

Tidak ada partisipasi 

3 Pemberitahuan Sekedar pemberitahuan 
searah/ sosialisasi 

 

4 Konsultasi 
 

Masyarakat didengar, tapi 
tidak selalu dipakai 
sarannya 

Tokenism/sekedar 
justifikasi agar 
mengiyakan 

5 Penentraman Saran Masyarakat diterima 
tapi tidak selalu 
dilaksanakan 

 

6 Kemitraan Timbal balik 
dinegosiasikan 

 

7 Pendelegasian 
Kekuasaan 

Masyarakat diberi 
kekuasaan (sebagian atau 
seluruh program) 

Tingkat kekuasaan ada 
di masyarakat 

8 Kontrol Masyarakat Sepenuhnya dikuasai oleh 
masyarakat 
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Arnstein (1969, dalam Kristijanto dkk., 2013)  menggunakan 
metafora tangga partisipasi dengan tiap anak tangga mewakili strategi 
partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada pola distribusi 
kekuasaan dan peran dominan stakeholder. Manipulatif, yakni 
partisipasi yang tidak perlu menuntut respon partisipan untuk terlibat 
banyak. Pengelola program akan meminta anggota komunitas yaitu 
orang yang berpengaruh untuk mengumpulkan tanda tangan warga 
sebagai wujud kesediaan dan dukungan warga terhadap program. 
Terapi, yakni partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal 
untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi 
jawaban anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap 
kebijakan, merupakan kegiatan dengar pendapat tetapi tetap sama 
sekali tidak dapat mempengaruhi program yang sedang berjalan. 
Pemberitahuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi 
penyelenggara program sekedar melakukan pemberitahuan searah atau 
sosialisasi ke komunitas sasaran program. Konsultasi, anggota 
komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi dari semua pihak 
(stakeholder terkait program) sehingga pandangan-pandangan 
diberitahukan dan tetap dilibatkan dalam penentuan keputusan. 
Penenangan, komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi 
antara masyarakat dan penyelenggara program. Kerjasama atau 
partisipasi fungsional di mana semua pihak baik (masyarakat maupun 
stakeholder lainya), mewujudkan keputusan bersama. Pendelegasian 
wewenang, suatu bentuk partisipasi yang aktif dalam mana anggota 
komunitas melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring. 
Pengawasan oleh komunitas, dalam bentuk ini sudah terbentuk 
independensi dari monitoring oleh komunitas lokal. 
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Pertambangan 

 Eksploitasi tambang 

 Kegiatan penambangan ada dua jenis yaitu (Sitorus, 2000) : 

1. Penambangan permukaan (surface/ shallow mining), meliputi 
tambang terbuka, penambangan dalam jalur dan penambangan 
hidrolik. 

2. Penambangan dalam (subsurfarce/ deep mining). Kegiatan 
penambangan terbuka (open mining) dapat mengakibatkan 
gangguan seperti: (Anonim 7), 2012) 
a. Menimbulkan lubang besar pada tanah. 
b. Penurunan muka tanah atau terbentuknya cekungan pada 

sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian. 
c. Bahan galian tambang apabila ditumpuk atau disimpan pada 

stock fliling dapat mengakibatkan bahaya longsor dan 
senyawa beracun dapat tercuci ke daerah hilir. 

d. Mengganggu proses penanaman kembali reklamasi pada 
galian tambang yang ditutupi kembali atau yang 
diterlantarkan terutama bila terdapat bahan beracun, kurang 
bahan organik/humus atau unsur hara telah tercuci.  

Hasil pengamatan penulis dalam bulan Mei 2012, 
penambangan oleh PT. SMR di Kabupaten TTS dilakukan dengan cara 
penambangan permukaan dan penambangan dalam. Adanya 
pertambangan ini akan menimbulkan persepsi dan sikap, karena 
pertambangan tersebut akan menimbulkan situasi tertentu.  

 

 Perubahan Lingkungan  

Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL Bapedal (2001) 
mengatakan dampak lingkungan, sosial dan kesehatan yang 
ditimbulkan oleh kegiatan ini dapat bersifat sangat penting dan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :  
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1. Letak dan lokasi tambang terhadap akses infrastruktur dan 
sumber energi.  

2. Jumlah kegiatan konstruksi dan tenaga kerja yang diperlukan 
serta tingkat migrasi pendatang.  

3. Letak kawasan konsensi terhadap kawasan lindung dan habitat 
alamiah, sumber air bersih dan badan air, pemukiman 
penduduk setempat dan tanah yang digunakan oleh masyarakat 
adat.  

4. Tingkat kerawanan kesehatan penduduk setempat dan pekerja 
terhadap penyakit menular seperti malaria, AIDS, 
schistosomiasis.  

 

 Lingkungan Hidup 

 Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan mangan, 
emas, batu bara, nikel dan marmer serta lainnya pasti menimbulkan 
dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak 
positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli 
daerah serta menampung tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif dari 
kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan 
permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, 
menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan 
karena transportasi alat dan pengangkut berat. (Anonim 8),2005) 

 Zulkiflimansyah (2008) menambahkan bahwa terdapat dampak 
negatif lain selain lubang tambang dan air asam tambang yang langsung 
timbul dari kegiatan pertambangan seperti berkurangnya debit air 
sungai dan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan hingga erosi dan 
sedimentasi tanah. Dampak ini masih menjadi masalah yang belum 
terpecahkan secara tuntas dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.  
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 Lingkungan Sosial dan Budaya 

 Dari hasil laporan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementrian (BPPK) Dalam Negeri (2010), lingkungan oleh kegiatan 
tailing telah berkembang dengan baik, namun untuk isu-isu yang 
berkaitan dengan sosial ekonomi masih merupakan tantangan yang 
belum terselesaikan. Banyak perusahaan pertambangan masih bergulat 
dengan isu-isu sosial seperti :  

1. Kompensasi kehilangan lahan dan akses sumber daya alam 
(seperti: lahan) dan juga potesi kehilangan ekonomis dan 
gangguan terhadap kehidupan budaya.  

2. Pengelolaan dampak yang berkaitan dengan operasi 
pertambangan seperti: masuknya pendatang baru yang 
berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan, 
konsumsi air bersih, dan terjadinya persaingan yang 
disebabkan pemakaian air bersih dan sumber daya alam lain 
yang dipergunakan bersama.  

3. Tuntutan untuk melaksanakan program community 
development pengembangan kesempatan kerja dan mekanisme 
untuk mendistribusikan keuntungan sosial secara lebih luas di 
antara masyarakat lokal.  

 Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial 
dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan 
tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar 
tambang dan adanya kesempatan wirausaha. Di samping itu dapat pula 
terjadi dampak negatif diantaranya munculnya berbagai jenis penyakit 
akibat menurunnya kualitas udara, dan terjadinya konflik sosial saat 
pembebasan lahan.  

 Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari 
suatu kegiatan atau usaha di beberapa wilayah memicu timbulnya 
konflik sosial (Hadi, 2001). Terjadinya konflik lingkungan distimulir 
oleh adanya perasaan diperlakukan tidak adil dalam menikmati nilai 
tambah suatu kegiatan usaha.  
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 Menurut Budiman (2000) sebuah negara yang tinggi 
produktivitasnya, dan merata penduduknya, bisa berada dalam sebuah 
proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena 
pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak 
mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungan semakin 
rusak, sumber-sumber alam semakin terkuras, sementara, kecepatan 
bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari kecepatan 
perusakan sumber alam tersebut. Dengan demikian, perlu 
dipertimbangkan faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap 
keberhasilan pembangunan.  

 Lebih lanjut Budiman (2000) menyatakan bahwa keadilan 
sosial (pemerataan pendapatan) dan pertimbangan kelestarian 
lingkungan, saat ini sudah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan 
pembangunan disamping produktivitas, pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan, pendapatan nasional dan kualitas kehidupan. 

 Ketidakadilan akan selalu memunculkan perlawanan dan 
pemberontakan, baik perlawanan secara diam-diam dengan cara 
boikot, sabotase, protes, dan demo sampai perlawanan fisik yang 
memakan banyak korban.  Hal ini berkaitan dengan pertambangan 
mangan di Kabupaten TTS, terdapat perlawanan yang ditunjukan oleh 
masyarakat dengan menjual harga mangan di Kabupaten TTU (Timor 
Tengah Utara) yang mana harga jual yang lebih tinggi dibandingkan 
harga yang dijual di daerah TTS.  

 Cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan membawa 
mangan di waktu subuh dengan menggunakan motor dan dapat 
dikatakan perjalanan massal berkisar 50an motor konvoi membawa 
karung-karung berisi mangan ke Kabupaten TTU. Dalam hal ini aparat 
keamaanan tidak dapat berbuat apa-apa karena motor yang sangat 
banyak dan aparat keamanan yang hanya 2 atau 3 orang saja tidak 
mungkin menghentikan perjalanan mereka.   

 Berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya menurut 
Morgan (1818-1881, dalam Koentjaraningrat, 1980) mengenai teori 
evolusi kebudayaan secara universal melalui delapan tahapan yaitu: 
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1. Zaman Liar Tua. Zaman sejak manusia ada sampai 
menemukan api, kemudian manusia menemukan keahlian 
meramu dan mencari akar-akar tumbuhan liar untuk hidup. 

2. Zaman Liar Madya. Zaman di mana manusia menemukan 
senjata busur dan panah. Pada zaman ini manusia mulai 
merobah mata pencahariannya dari meramu menjadi pencari 
ikan. 

3. Zaman Liar Muda. Pada zaman manusia menemukan senjata 
busur dan panah sampai memiliki kepandaian untuk 
membuat alat-alat dari tembikar namun kehidupannya masih 
berburu. 

4. Zaman Barbar Tua. Zaman sejak manusia memiliki kepandaian 
membuat tembikar sampai manusia beternak dan bercocok 
tanam. 

5. Zaman Barbar Madya. Zaman sejak manusia beternak dan 
bercocok tanam sampai menemukan kepandaian membuat 
alat-alat atau benda-benda dari logam 

6. Zaman Barbar Muda. Zaman sejak manusia memiliki 
kepandaian membuat alat-alat dari logam sampai manusia 
mengenal tulisan. 

7. Zaman Peradaban Purba, menghasilkan beberapa peradapan 
klasik zaman batu dan logam 

8. Zaman Masa Kini, sejak zaman peradapan klasik sampai 
sekarang 
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Pembangunan Berkelanjutan 

Menurut Oteng (2008) pembangunan yang berjalan melalui 
proses pembangunan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan 
manfaat dari Sumber Daya Alam (SDA)/ Sumber Daya Lahan (SDL), 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas lainnya agar terjadi 
keseimbangan antara aktivitas manusia dengan kemampuan daya 
dukungnya disebut pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development).  

Lebih lanjut Oteng (2008) mengatakan manusia dapat 
memanfaatkan SDL secara berkelanjutan dalam pembangunan, dapat 
melaksanakan prinsip keseimbangan antara azas manfaat dan azas 
kelestarian atau azas konservasi dalam pemanfaatan SDL dengan tidak 
mengeksploitasi SDL berlebihan dan berdalih sedang menerapkan azas 
bisnis dengan konsep dasar “Ekonomi Rakus” yaitu “pengorbanan yang 
sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarmya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”.  

 

Telaah Pengetahuan, Perilaku, dan Pelaku Usaha 

 Knowledge (Pengetahuan) 

 Dampak perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam 
konteks pendidikan lingkungan : orang yang tadinya masa bodoh 
dengan lingkungan diharapkan akan menjadi peduli dengan 
lingkungannya. Orang yang tadinya menjadi pemerhati pasif berubah 
menjadi pelaku aktif  upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.  
Bahkan orang berperan dalam perusakan lingkungan hidup berubah 
menjadi pelaku aktif pelestarian lingkungan hidup (Sudjoko dkk., 
2008). 
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Lebih lanjut Sudjoko dkk., (2008) menambahkan pengetahuan 
merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan 
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan sesorang 
(over behaviour).  

 

 Practice (Perilaku) 

 Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, 
baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati 
oleh pihak luar (Soekidjo, 2003). Kurt Lewin ( 1951 dalam Anwar, 
2003) merumuskan model hubungan perilaku yang menyatakan bahwa 
perilaku dipengaruhi karakteristik individu dan lingkungan. 
Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-
nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain 
dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan 
dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan mempunyai kekuatan 
besar dalam menentukan perilaku bahkan kadang-kadang kekuatannya 
lebih besar daripada karakteristik individu, hal inilah yang menjadikan 
prediksi perilaku lebih kompleks. 

 

 Pelaku Usaha 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 
bidang ekonomi. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). 
Sedangkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 (Tentang 
Perlindungan Konsumen) Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 
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baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Anonim 10)). 

 

Kerangka Pikir 

 
Gambar 2. 

Bagan Alur Pikir Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Tambang Mangan 

 

Ditemukannya deposit mangan di Pulau Timor dalam beberapa 
tahun belakangan ini, menarik investor dari luar untuk menanamkan 
modal bagi usaha penambangan mangan di wilayah-wilayah yang 
mengandung mangan. Adanya mangan di daerah TTS membuat 
sebagian masyarakat juga beralih profesi yang pada awalnya sebagai 
petani dan peternak beralih ke penambang mangan. Desa Supul 
merupakan salah satu desa tempat eksploitasi penambang mangan oleh 
PT. SMR. Penduduk sekitar lokasi merasa tambang merupakan hal 
baru sehingga tidak adanya pengetahuan akan pertambangan. Oleh 
karena itu, konsekuensi logis dari suatu penambangan adalah 
munculnya persepsi dan sikap terhadap penambangan mangan. 
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Untuk mengetahui persepsi dan sikap penambangan mangan di 
sekitar lokasi penambangan perlu dilihat dari kondisi lingkungan 
hidup, sosial, dan budaya yang ada, sehingga dapat diketahui kondisi 
yang ada sekarang. 

Pertama-tama dilakukan identifikasi aspek-aspek lingkungan, 
sosial, dan budaya, sehingga dapat dilakukan analisis persepsi dan sikap 
yang lebih mendalam terhadap aktivitas penambangan mangan di desa 
Supul. Bagaimana persepsi dan sikap terhadap lingkungan hidup, sosial, 
dan budaya yang ada sekarang.  

Selanjutnya dilihat dari perubahan yang terjadi, dan dilakukan 
telaah terhadap pengetahuan, perilaku, dan pelaku usaha terhadap 
kegiatan penambangan dan kondisi sekarang ini. Kesemuanya ditelaah 
lebih jauh dari segi persepsi dan sikap dari masyarakat itu sendiri. Hasil 
analisis kondisi yang ada (lingkungan hidup, sosial, dan budaya) berupa 
persepsi dan sikap masyarakat terhadap pertambangan, kesemuanya itu 
diharapkan dapat menemukan jalan keluar bagi reklamasi kondisi 
lahan pertambangan bagi terjaminnya pembangunan berkelanjutan. 


