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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pertambangan Mangan 
di Desa Supul  

 Dalam sub bab ini fokus pembahasan mengenai 2 (dua) pokok 
penting dalam mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap 
penambangan mangan dan gambaran kondisi wilayah desa Supul 
akibat penambangan mangan sebelum dan setelah adanya perijinan 
tambang mangan.  

 

 Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, 
Sosial, dan Budaya dalam Penambangan Mangan di Supul.  

Anonim 8) (2005) mengatakan 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.  

Hal ini dialami juga oleh bapak Yehuda Betty 1: 

 
 “Setiap rumah yang dekat dengan penambangan dipenuhi 
dengan polusi udara, terjadi kebisingan dan kerusakan pada 

                                                             
1 Hasil wawancara tanggal 21 Desember 2012 dengan bapak Yehuda Betty (Penduduk / 
Pekerja). 
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badan jalan. Hal-hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas 
menambang mangan yang dilakukan di wilayah Oefenu desa 
Supul. Masyarakat dulunya setuju untuk membuka 
penambangan, karena dijanjikan banyak hal untuk desa dan 
masyarakat”.  
 

Atkinson dan Hilgard (1991) mengemukakan persepsi adalah 
proses seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus 
dalam lingkungan. Komunitas terdiri atas individu-individu dengan 
keragaman persepsi sebagai pemaknaan dari hasil pengamatan terhadap 
keberadaan perusahaan.  

Berkaitan dengan persepsi masyarakat, Kepala desa Supul 
Dominggus Banu menjelaskan:  

 
“Pada awalnya batu mangan tidak berarti apa-apa, mangan 
yang hitam dan berat pada umumnya digunakan masyarakat 
sebagai “fiti burung”2 dan menjadi batu untuk pagar-pagar di 
sekitar kebun warga. Pekerjaan sebagai pengumpul batu 
mangan merupakan pekerjaan baru bagi masyarakat desa 
Supul. Dimanapun mereka melihat batu hitam itu maka akan 
diambil lalu menumpukkannya pada tempat yang sudah 
dibuat di sekitar rumah masyarakat”. 

 

 Lebih lanjut dikemukakan oleh tokoh masyarakat di wilayah 
Tuaheli desa Supul3, Bapa Markus Betti 4 mengatakan:  

“Mangan merupakan hal yang baru bagi masyarakat di desa 
Supul. Dulu tidak menyangka akan ada tambang, sebelumnya 
digunakan untuk menutup kotoran manusia maupun ternak. 
Tetapi sejak tahun 2008 batu hitam ini dapat ditukar menjadi 
uang”.  

                                                             
2 Kata “fiti burung” merupakan bahasa sehari-hari orang Timor, yang memiliki arti 
menembak burung menggunakan katepel. 
3 Tuaheli merupakan salah satu bagian wilayah dari desa Supul. 
4 Bapak Pendeta Markus Betti (Pendeta / Penginjil dan Tokoh Masyarakat) tanggal 27 
Desember 2012 
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Ada beberapa persepsi yang dikemukakan di atas untuk 
menjelaskan bahwa tambang mangan merupakan hal baru bagi 
masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat desa Supul mengaku 
tidak mengetahui akibat dari pertambangan. Ada yang menolak tapi 
ada pula yang menerima, akan tetapi mereka menganggap bahwa 
mereka tidak memiliki pilihan lain untuk tidak ikut terlibat dalam 
pengumpulan batu mangan. Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa 
terhadap dampak tambang mangan, hanya dapat mengikuti apa yang 
ada walaupun mereka menolak hal tersebut. Alasan tersebut 
dikemukakan karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, 
mereka menganggap menjadi pekerja mangan bisa mendapatkan uang 
yang selalu mencukupi kebutuhan mereka. Penduduk awalnya tidak 
menyadari akan adanya dampak dari pertambangan seperti sekarang 
ini, masyarakat hanya melihat dari janji-janji yang ditawarkan oleh 
perusahaan ketika akan membuka pertambangan di daerah Supul.  

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

Terkait persepsi masyarakat menurut Kornalius Betty5 :  

 
“Pada awalnya kami tidak tahu akibat dari adanya 
penambangan, ada hal positif dan negatif yang didapat yaitu 
kalau negatifnya tidak maju pembangunan di desa ini, 
kemudian kalau untuk positifnya pendapatan tetap untuk 
kebutuhan sehari-hari”. 

 

 

 

                                                             
5 Bapak Kornalius Betty (ketua adat di wilayah Oefenu), wawancara tanggal 15 
Desember 2012. 
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Pemahaman Bapak Nahor Koa 6 terhadap penambangan yaitu: 

 
“Dulunya saya bekerja sebagai penjual sirih pinang, kemiri, 
pisang tapi karena mendengar ada tambang mangan di Supul, 
saya dan istri pindah ke sini untuk bekerja sebagai 
penambang. Kami melihat bahwa di Supul kami bisa 
mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 
Yang penting ada mangan bisa mendapatkan uang dan bisa 
membiayai sekolah anak dan kehidupan rumah tangga 
kami”.  

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Adat 7, sebagai berikut:  

 
“Kami bekerja sebagai pengumpul batu mangan agar dapat 
mencukupi kebutuhan untuk sehari saja. Uang yang kita 
dapat dalam sehari digunakan untuk membayar utang di 
warung, dan  tidak ada sisanya”.  

 

Adapun Bapak Dominggus Banu8 sebagai kepala desa Supul 
menjelaskan mengenai masyarakat Supul. Di satu sisi bangga dengan 
masyarakatnya karena semakin rajin mencari uang dan bekerja lebih 
keras, karena hampir setiap hari masyarakat mencari batu mangan. 
Tapi di sisi lain Bapak Dominggus menambahkan bahwa menyesal 
karena tidak dapat mengelola keuangan mereka dan tidak dapat 
mempertahankan budaya yang ada. Kondisi ini ditambah lagi dengan 
timbulnya banyak permasalahan yang timbul, seperti: menangani 
masalah perkelahian, masalah pencurian, masalah hak milik tanah. 
Dari perusahaan tidak pernah memberikan alat keselamatan bagi 
pekerja untuk digunakan pada saat berada di lokasi penambangan. 

                                                             
6 Nahor Koa (pekerja/ pendatang), wawancara tanggal 22 Desember 2012).  
7 Hasil wawancara kelompok 1 tanggal 18 Desember 2012 dalam FGD (Focus Group 
Discussion), terlampir. 
8 Hasil wawancara dengan Bapak Dominggus Banu (Kepala Desa Supul selama 2 
periode) tanggal 12 Desember 2012.  
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Dalam hal ini terkait dengan pertambangan, masyarakat memiliki 
semangat untuk mencari batu mangan tanpa memikirkan apa yang 
akan terjadi terhadap lingkungan hidup, sosial, dan budaya. Mereka 
hanya mementingkan kepentingan sendiri dan mengesampingkan 
kualitas SDA (Sumber Daya Alam) serta SDM (Sumber Daya Manusia) 
yang ada.  

Penghasilan rata-rata masyarakat Supul sebagai petani per 
bulan sebesar ± Rp. 100.000,-, sedangkan jika dibandingkan dengan 
penghasilan rata-rata menjadi penambang mangan sebulan dapat 
menghasilkan ± Rp. 300.000,-.  Dengan penghasilan yang dirasa lebih 
besar membuat masyarakat Supul memilih menjadi penambang batu 
mangan.  

Berdasarkan persepsi awal yang disebutkan di atas ditarik 
kesimpulan terkait tambang mangan yang merupakan suatu pekerjaan 
baru yang tidak harus memiliki keahlian khusus menambang mangan, 
masyarakat hanya mengumpulkan batu mangan dan menjualnya 
kepada PT. SMR. Di samping itu, tambang mangan juga dapat 
membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat. Pemahaman 
dasar masyarakat Supul yaitu mereka memiliki pekerjaan baru yang 
dapat dengan cepat mendapatkan uang. Penambangan di desa Supul 
merupakan hal baru bagi masyarakat setempat, sehingga tidak ada 
mitos-mitos yang berlaku terkait pengambilan batu mangan. Karena 
itu, masyarakat tidak memikirkan lebih jauh mengenai kondisi yang 
akan terjadi ketika masyarakat melakukan penambangan besar-
besaran. Terkait dengan pemahaman akan tambang, Budiman (2000) 
mengatakan sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata 
penduduknya, bisa berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin 
miskin. 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 
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sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan seperti mitos 
dan nilai budaya yang perlu ditanamkan dalam masyarakat adat.  

Aktivitas penambangan mangan yang sudah dilakukan oleh PT. 
SMR selama ± 5 tahun terakhir, muncul perubahan sosial seperti 
berkurangnya gotong royong, masyarakat yang semakin individual, 
terjadi perkelahian antar keluarga. Perubahan sosial menurut Rogers 
(1983) 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.  

Kepala desa Supul Dominggus Banu mengatakan bahwa: 

 
“Masyarakat sadar betul ketika ada penyuluhan dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang 
kesehatan dan juga dari pemerintah setempat tentang 
dampak penambangan. Akan tetapi mereka tidak dapat 
berbuat apa-apa karena dari tambang mereka bisa 
mendapatkan uang /hari yang berbeda dengan berkebun dan 
bertani dengan pendapatan yang tidak pasti.” 

 

Adapun persepsi dari Bapak Markus Bety9 sebagai Tokoh 
Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kesehatan 
masyarakat terkait dengan penambang mangan sekarang ini:  

 
“Kalau efek dari penambangan menghasilkan racun, kami 
pasti sudah mati dan saya tidak memikirkan soal kesehatan 
karena tidak percaya, sebagai contoh ternyata ada yang 
berumur setengah abad masih baik-baik saja, walaupun ada 
mangan ini”  

                                                             
9 Hasil wawancara dengan Bapak Pendeta Markus Betty (Pendeta / Penginjil dan 
Tokoh Masyarakat) tanggal 27 Desember 2012. 
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Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Yehuda Bety dkk10 
terkait dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tambang 
mangan: 

 
 “Janji-janji dari PT. SMR tidak pernah ditepati karena itu 
sangat menjengkelkan jika membicarakan soal mangan. 
Masyarakat tidak suka dengan keadaan sekarang. Terjadi 
polusi udara, kebisingan, dan matinya binatang peliharaan di 
wilayah Oefenu desa Supul. Selain itu, masyarakat tidak 
memiliki hasil kebun karena matinya aktivitas pertanian, 
perkebunan, dan peternakan  masyarakat yang bekerja 
menjadi penambang batu mangan”.   

 

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, pendapatan, dan kapasitas indera. Penambangan mangan 
terkait dengan persepsi masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor dari 
dalam individu yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Disikapi dari 
pendidikan formal terakhir masyarakat Supul yang sebagian besar 
tamatan SD/ sederajat sebanyak 752 orang dari 1.414 orang (potensi 
desa dan kelurahan desa Supul, 2012); pendapatan yang rendah yaitu 
sebesar Rp. 200, /kilo tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka 
lakukan; kesepakatan yang belum dilakukan oleh PT. SMR. misalnya 
pengadaan puskesmas (pos klinik), air minum (pipa dari wilayah Supul 
sampai Tuaheli desa Supul), penempatan dokter dan perawat di 
puskesmas. Artinya dilihat dari keadaan pendidikan yang rendah, serta 
pendapatan dan janji yang belum ditepati menghadirkan persepsi dan 
juga perilaku masyarakat yang negatif terhadap kondisi lingkungan 
hidup, sosial, dan budaya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 

                                                             
10  Hasil Focus Group Discussion (FGD) kelompok 3 tanggal 23 Desember 2012.  
Terlampir. 
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oleh 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. 
Faktor-faktor tersebut adalah meliputi pengalaman, intelegensia, 
kemampuan menghayati stimuli, ingatan, disposisi kepribadian, sikap 
terhadap stimulus, kecemasan, penghargaan. 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. 

Setiap orang di luar desa Supul beranggapan bahwa masyarakat 
di desa Supul hidup berkelimpahan, sering diucapkan oleh masyarakat 
luar yaitu bahwa “warga desa Supul memiliki banyak uang”, akan 
tetapi pada kenyataannya tidak demikian, yang ada hanya susah saja11. 
Artinya masyarakat desa Supul menjadi semakin makmur dengan 
dibukanya penambangan mangan.  

Menurut Kornalius Betty dkk 12 : 

 
“Dulunya saya berpikir jika saya menjadi pengumpul mangan 
maka hidup saya akan berubah, tapi kenyataannya sama saja 
malahan lebih parah. Misalnya motor yang saya beli dengan 
cara kredit, tapi untuk melunasinya saya harus bersusah 
payah mengumpulkan mangan sesuai kebutuhan dalam 
sehari dan pelunasan motor. Saya harus bekerja seharian 
untuk bisa mencukupi semua kebutuhan hidup, karena 
semua penghasilan bergantung dari mangan”.  

                                                             
11 Hasil wawancara dengan Yehuda Betti (penduduk desa Supul dan pekerja batu 
mangan),  tanggal 21 Desember 2013.  
12 Hasil Group Discussion (FGD) kelompok 1 tanggal 18 Desember 2012. Terlampir. 
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Hal senada juga dikemukakan oleh Rogers (1983) melalui 
proses difusi, 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. Artinya 
dengan beralihnya pekerjaan menjadi penambang diharapkan 
mendapatkan hidup lebih sejahtera dan dapat merubah kehidupan 
masyarakat setempat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak merubah 
malahan menjadikan masyarakat lokal menjadi masyarakat yang 
bergantung pada tambang mangan. Ketergantungan tersebut 
dikarenakan meningkatnya konsumsi warga berupa kredit motor, 
membeli handphone, membeli bensin dan solar untuk penerangan 
genset, serta meningkatnya konsumsi warga akan kebutuhan bahan 
pokok, warga yang dulunya membeli gula 1 kilo per 2 minggu, 
sekarang berubah menjadi  3 kilo per minggu.  

 

 Sikap Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, Sosial, 
dan Budaya terkait Penambangan Mangan di Desa Supul. 

Adapun sikap masyarakat setempat terhadap penambangan 
mangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh 
masyarakat setempat. 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.  

Menanggapi penambangan mangan terkait kondisi sekarang 
ini, tidak akan luput dari yang namanya sikap masyarakat Supul.  
Artinya ketika berbicara mengenai sikap masyarakat tambang maka 
sikap masyarakat yang timbul yaitu bersikap apatis. Menurut 
Thompson dan Barton (1994) apatis merupakan ketidakpedulian 
terhadap permasalahan permasalahan lingkungan. Orang yang 
memiliki sikap apatis terhadap lingkungan memiliki kecenderungan 
tidak mengadakan konservasi terhadap lingkungan. Berarti masyarakat 
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Supul memandang penambangan mangan sebagai baik, karena 
masyarakat Supul ikut berpartisipasi menambang mangan. Masyarakat 
tidak menjaga kelestarian SDA yang ada, walaupun masyarakat 
mengetahui kondisi sekarang yang rusak akibat adanya penambangan 
mangan.  

Hal ini dikatakan oleh Ketua Adat Kornalius Betti 13 dan FGD 
kelompok 1 mengenai sikap apatis:  

 
“Saya sudah membicarakan hal-hal terkait dengan 
pertambangan kepada masyarakat setempat tapi saya tidak 
boleh egois untuk memaksa masyarakat pindah ke bertani. 
Masyarakat lebih memilih untuk menambang daripada 
bertani, sehingga kami sekeluarga tidak dapat berbuat apa-
apa. Kami hanya dapat memberi contoh untuk berhenti 
menambang tapi selanjutnya tergantung pada masyarakat 
Supul”. 

 

Sikap yang berbeda dari masyarakat pada FGD kelompok 3 14 
yaitu : 

 
“Kami tidak tahu bahwa penambangan mangan akan 
berdampak seperti sekarang ini, tapi kami tidak bisa berhenti 
bekerja sebagai penambang. Alasan mengikuti tambang 
karena semua beramai-ramai pergi ke lokasi tambang, 
lingkungan terasa sepi, alasan lain karena tidak ada pilihan 
lain jadi, kami harus ikut ke lokasi”.  

 

 

 

 

                                                             
13 Hasil wawancara Bapak Kornalius Betty (Ketua Adat ) dan FGD kelompok 1 tanggal 
18 Desember 2012. Terlampir. 

14 FGD kelompok 3 tanggal 23 Desember 2012. Terlampir. 
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Sikap yang berbeda dilakukan oleh Bapak Marthen Betti 15 yang 
mengatakan bahwa: 

 
“Saya menerima dan tanah saya memiliki kandugan mangan, 
ketika mangan saya akan dieksploitasi maka saya akan 
menjualnya. Akan tetapi sekarang belum dibeli oleh 
perusahaan untuk di eksploitasi. Lebih lanjut dikatakan, 
pekerjaan saya selain menjadi Pendeta/Penginjil, saya bekerja 
sebagai petani dan ternak dan juga mengumpulkan mangan 
BBL (Beli Batu Langsung). Ditanyai PT. SMR. kapan akan 
menjual lahan mangan lagi?  dan saya menjawab yang butuh 
mangannya PT. SMR  bukan saya, jadi kapan saja bisa 
dilakukan kontrak kerja eksploitasi mangan.” 

 

Terkait partisipasi masyarakat Supul terhadap penambangan, 
sesuai dengan:  

 
OECD, 1997 dalam Kristijanto dkk.,  (2013) yang 
mengartikan partispasi sebagai: Sebuah proses dalam mana 
orang berperan dan berpengaruh secara aktif dalam 
merancang keputusan-keputusan yang berpengaruh 
terhadap kehidupan mereka.  

 

Dalam kaitan dengan sikap masyarakat seperti dijelaskan di atas 
artinya bahwa ada beragam sikap yang timbul terkait adanya 
penambangan. Walaupun masyarakat sudah mengetahui kondisi yang 
akan dialami ketika melakukan penambangan tapi masyarakat tidak 
peduli dengan hal tersebut.  

Sikap apatis juga dilakukan warga pada ternak. Masyarakat 
yang memiliki ternak dibiarkan begitu saja demi mengejar banyaknya 

                                                             
15 Hasil wawancara dengan Marthen Betty (Tokoh Mayarakat dan Pendeta / Penginjil), 
tanggal 27 Desember 2012. 
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batu yang dikumpulkan. Dari hasil FGD kelompok 2 (dua) 16 sikap 
masyarakat yang muncul dari adanya penambangan mangan yaitu:  

 
“Sejak masuknya pertambangan ini, banyak binatang yang 
mati, seperti ayam hampir semua ayam yang hidup di daerah 
tersebut mati secara tiba-tiba dan hampir tidak ada lagi ayam 
di daerah dekat lokasi penambangan”.  

 

Kepala desa Supul 17 menjelaskan keadaan yang terjadi akibat 
dari pertambangan mangan ini, yaitu : 

 
“Banyak juga binatang yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat, karena mereka hanya memperhatikan 
perlengkapan untuk pergi ke lokasi penambangan. Sehingga 
mereka membiarkan sapi berkeliaran dan masyarakat juga 
tidak memperhatikan sapi tersebut, tidak jarang ada sapi 
yang mati tanpa diketahui oleh pemiliknya”.   

 

Dikatakan oleh Yehuda Bety dkk18 bahwa: 

 
“Selain binatang peliharaan adapula anak-anak yang berhenti 
sekolah hanya untuk jadi pengumpul mangan atau anak-anak 
usia sekolah yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai 
pengumpul mangan di kali, dan ada rumah tangga (RT) yang 
menelantarkan keluarganya demi menjadi pekerja di lokasi.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dapat ditarik 
kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan sosial, masyarakat yang 
awalnya memelihara ternak untuk dijual dan digunakan untuk 

                                                             
16 Hasil Focus Group Discussion (FGD) kelompok 2 tanggal 20 Desember 2012. 
Terlampir. 
17  Hasil wawancara Dominggus Banu (Kepala Desa Supul) tanggal 12 Desember 2012 
18  Focus Group Discussion (FGD)  kelompok 3 tanggal 23 Desember 2012. Terlampir. 
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konsumsi, berubah sikapnya menjadi orang yang tidak mementingkan 
apa yang ada di sekitarnya. Kotler (1997) mengemukakan bahwa sikap 
terdiri dari 3 komponen yaitu: komponen kognitif yaitu pengetahuan 
dan keyakinan sesorang mengenai suatu yang menjadi objek sikap. 
Pengetahuan mempengaruhi sikap masyarakat Supul. Sikap masyarakat 
Supul berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial, dan budaya. 
Pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait kondisi yang ada 
sekarang ini menimbulkan sikap pada masyarakat Supul.  Yang kedua 
yaitu komponen afektif berkaitan dengan perasaan terhadap objek. 
Sikap masyarakat terhadap tambang mangan positif yaitu ikut terlibat 
dalam penambangan mangan. Ketiga yaitu komponen konatif yaitu 
kecenderungan melakukan sesuatu terhadap objek. Sikap yang 
cenderung dilakukan oleh masyarakat Supul terhadap pertambangan 
yaitu bersikap apatis.  

Sikap apatis terhadap penambangan dipengaruhi oleh 
pendidikan masyarakat. Dari data Potensi Desa/ Kelurahan (2012) desa 
Supul menunjukkan bahwa pendidikan terakhir terbesar yaitu SD/ 
sederajat sebanyak 752 orang dengan 380 laki-laki dan perempuan 372. 
Artinya masyarakat desa Supul bisa dikatakan memiliki pendidikan 
yang rendah sehingga berpengaruh pada sikap masyarakat yang 
cenderung melihat pertambangan dengan acuh tak acuh. Ditunjukkan 
laki-laki yang mendominasi pendidikan, artinya dalam kaitan dengan 
budaya laki-laki Timor mempunyai pengaruh besar terhadap 
keputusan-keputusan yang diambil. Sehingga apapun keputusan yang 
diambil dilihat dari laki-laki, sedangkan perempuan hanya mengikuti 
apapun keputusan tersebut.   

Banyak perusahaan pertambangan masih bergulat dengan isu-
isu sosial seperti BPPK (Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementrian) Dalam Negeri (2010): Kompensasi kehilangan lahan dan 
akses sumber daya alam (seperti: lahan) dan juga potesi kehilangan 
ekonomis dan gangguan terhadap kehidupan budaya. Dalam 
percakapan yang dikemukakan oleh Yehuda Betti, menyatakan “saya 
punya lahan yang mengandung mangan, tapi tidak mau menjual 
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kepada perusahaan karena faktor ekonomi. Dulunya saya bekerja di 
PT. SMR. tapi saya berhenti berkerja dan mulai mengurus kebun saya. 
Sedangkan jika saya pergi ke lokasi hanya untuk menghibur diri karena 
semua warga pergi mengumpulkan mangan di lokasi”. Artinya bahwa 
pertambangan dalam pengetahuan masyarakat adalah negatif, hal ini 
dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat akan janji-janji dari 
perusahaan tambang yang ada, sehingga memunculkan sikap untuk 
beralih pekerjaan menjadi petani.  

Pengelolaan sumber daya 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. Berbeda dengan 
yang lain, Bapak Nahor Koa memiliki sikap dengan meninggalkan 
rumahnya untuk berkerja sebagai pengumpul mangan, pindah dengan 
istri ke Supul untuk menjadi pekerja, dan hasilnya dapat membiayai 
anak-anaknya untuk sekolah di Kupang. Sekarang saya bekerja lebih 
keras karena dengar rumor kalau PT. SMR akan ditutup 19.  Artinya 
bahwa dalam pandangan yang telah dikemukakan, akan ada banyak 
pendatang yang tinggal menetap untuk sama-sama berbondong-
bondong mengumpulkan mangan, sehingga menimbulkan 
ketidakseimbangan dari pendapatan dan bisa juga dikatakan “pesaing” 
dalam lingkup pekerja batu mangan. Dengan demikian, semakin 
berkurangnya hasil / pendapatan dapat perciptakan masalah baru 
seperti : iri karena penghasilan pendatang lebih banyak, pekerja dari 
luar dijemput dengan truk perusahaan tapi masyarakat di wilayah 
Tuaheli dan Oefenu desa Supul tidak, perlakuan pekerja dan karyawan 
berbeda 20. 

                                                             
19   Hasil wawancara dengan Nahor Koa (pendatang dan pekerja ) tanggal 21 Desember 
2012 
20   Hasil wawancara dengan Bapak Kornalius Betty (Ketua Adat di wilayah Oefenu) 
tanggal 15 Desember 2012  
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Lebih lanjut Bapak Kornalius Betty yang berperan sebagai 
Ketua Adat, melakukan tugas yang diberikan oleh masyarakat sebagai 
seorang juru bicara atau public relation untuk menyampaikan keluhan 
kepada pemerintah dan perusahaan. hal yang sudah dilakukan oleh 
seperti diutus masyarakat untuk mengadakan protes di kantor desa 
tentang pertambangan mangan yang tidak adil, menurut adanya 
perbaikan jalan sampai ke Tuaheli agar masyarakat dapat menikmati 
pembangunan infrastruktur. Sikap lainnya yang dilakukan ketua adat 
yaitu turut ambil bagian dalam keputusan-keputusan yang dilakukan di 
tingkat desa. Terkadang memimpin masyarakat untuk protes di kantor 
Kepala Desa terkait penuntutan janji yang disepakati oleh masyarakat 
dan perusahaan.21 Masyarakat meminta pertanggunganjawab dari 
perusahaan terhadap kesepakatan bersama tetapi upaya yang telah 
dilakukan sama sekali tidak mendapat tanggapan yang serius dari 
pemerintah dan perusahaan. Dalam kaitan dengan pertambangan 
mangan, sikap masyarakat yang melakukan partisipasi dengan 
memberikan opini kepada perusahaan dan pemerintah. Akan tetapi 
stakeholder22 masih lebih berkuasa menentukan keputusan-keputusan 
yang ada, sehingga masyarakat masih sebagai menerima manfaat 
tambang.  

 
Seperti halnya OECD (1994, dalam dalam Kristijanto dkk,  
2013) menjelaskan 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.  

 

Hal ini menyiratkan negosiasi daripada dominasi dari agenda 
proyek yang telah ditetapkan secara eksternal. Dengan itu, masyarakat 

                                                             
21  Ibid 
22 Stakeholder dalam pertambangan yaitu perusahaan PT. SMR. 
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menjadi pelaku, bukan menjadi penerima manfaat. Terkait sikap yang 
diambil bapak Daud  Betty dan keluarga dengan berhenti menjadi 
pekerja mangan dan beralih pekerjaan menjadi petani dan tidak lagi 
pergi ke lokasi penambangan mangan sejak 2010. Menjauhi 
pertambangan dengan kembali mengelola kebun dan bisa dilihat oleh 
masyarakat sehingga diharapkan diikuti oleh masyarakat. Akibatnya 
sudah banyak yang mengikuti untuk beralih pekerjaan. 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 dalam 
upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Bahkan orang yang 
berperan dalam perusakan lingkungan hidup berubah menjadi pelaku 
aktif pelestarian lingkungan hidup (Sudjoko dkk., 2008). Oleh karena 
itu, masih ada harapan terkait sikap dari masyarakat kedepannya dapat 
melestarikan kelangsungan lingkungan hidup, sosial, dan budaya.  

Di satu sisi juga Ketua Adat merasa tidak memaksa masyarakat 
untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau. Karena hal ini 
berkaitan dengan kepentingkan pribadi dalam melarang masyarakat 
berhenti menambang. Hal serupa juga dikatakan oleh tokoh 
masyarakat sekaligus Pendeta Pentakosta di desa tersebut, masyarakat 
sudah diarahkan tapi tidak direspon, ditambahkan lagi mengenai 
pemikiran tentang kerusakan sempat dibahas hanya saja setelah dipikir 
kembali pemerintah tidak bodoh, kalau memang PT. SMR diijinkan 
menambang,  pemerintah tidak mungkin korbankan rakyat.23. Dari 
sikap ini juga yang dikemukakan oleh 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 

                                                             
23 Bapak Kornalius Betty (Tokoh Mayarakat dan Pendeta / Penginjil), wawancara (27 
Desember 2012). 
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bagian dari  kelompok dan gerakan oleh aksi-aksi yang 
berada atau tidak termasuk dalam kontrol tersebut”.  

 

Dalam menjalankan suatu pembangunan dibutuhkan partisipasi 
dari masyarakat. Dalam pembangunan dilakukan dengan upaya dan 
komitmen dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, lembaga 
pendidikan, pelaku ekonomi, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan 
organisasi non pemerintahan. Yang terjadi di desa Supul, pemerintah 
berperan mengambil keputusan untuk memberikan ijin dan melakukan 
kontrol terhadap perusahaan dan masyarakat, masyarakat dalam kaitan 
pertambangan menjadi pelaku ekonomi yang mengambil dan 
menggunakannya SDA demi kelangsungan ekonomi. Dengan 
mempertimbangkan SDL dan kemungkinan- kemungkinan yang akan 
terjadi, lembaga kemasyarakatan berperan mensosialisasikan dampak–
dampak yang akan terjadi, organisasi non pemerintahan  yang dibuat 
untuk mengelola ekonomi yang ada dalam masyarakat seperti koperasi 
“Nifu Supul” yang dibuat pemerintah setempat bekerja sama dengan 
masyarakat untuk mengelola bagi keperluan masyarakat. Dalam The 
Development Assistance Committee of the Organisation for economic 
Co-operation and Development (DAC-OECD) (1979, dalam Kristijanto 
dkk,  2013) mengartikan partisipasi sebagai:  

 
“Sebuah proses di mana orang mengambil peran dan 
pengaruh aktif dalam membentuk keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi hidup mereka”. 

 

Dilihat pula dari segi pendapatan, uang yang didapat tidak 
seberapa dan masih bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka hari itu 
juga, walaupun akan habis terpakai di warung. Seperti yang 
kemukakan dalam FGD kelompok 1: 

 
“Kita bekerja sebagai pengumpul mangan agar bisa 
mencukupi utang yang sudah kita buat pada pagi harinya 
sebelum datang ke penambangan”, sedangkan lainnya 
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mengatakan, “Kami mengumpulkan mangan untuk 
mencukupi kebutuhan untuk hari ini saja, nanti besok baru 
kami bekerja untuk mencukupi hari besok, dan kami harus 
mencapai target tersebut, jika belum mencapai target 
tersebut kami belum bisa berhenti bekerja, kami tidak suka 
dengan adanya penambangan”. 

 

Hal ini dapat dikaitkan pada masyarakat Supul yang mengalami 
kemunduran (dalam perubahan mata pencaharian) dalam proses 
antropologi dari mengolah tanah mundur pada face berburu dan 
meramu (mengumpulkan). Seperti yang dijelaskan oleh Morgan (1818-
1881, dalam Koentjaraningrat, 1980) yang menjelaskan mengenai teori 
evolusi kebudayaan, saat ini masyarakat di desa Supul mengalami 
kemunduran dalam revolusi kebudayaan dari Zaman Barbar Tua 
mundur menjadi Zaman Liar Tua. Perubahan ini diakibatkan karena 
beberapa faktor yaitu tekanan hidup yang luar biasa, sehingga 
masyarakat mau tidak mau harus berusaha keluar dari tekanan 
tersebut, akibar dari tekanan hidup membuat masyarakat tidak dapat 
berpikir jernih atau berpikir rasional lagi dalam membangun 
pembangunan daerah tersebut.  

Perubahan sikap dari masyarakat yakni masyarakat terkadang 
tidak mau dengar Ketua Adat 24 lagi: 

 
“Sikap masyarakat tambang terkait gotong royong yang 
biasanya dilakukan warga, maka harus mencari cari waktu 
yang pas barulah bisa dilaksanakan, masyarakat yang 
menghadiri pesta-pesta dan rumah duka sudah berkurang 
jumlahnya”. 
 

Sikap yang muncul juga dikemukakan dalam pengusahaan 
pertambangan pada umumnya tidak saja potensial untuk merusak 
lingkungan fisik, tetapi juga potensial untuk menciptakan kesenjangan 

                                                             
24 Fokus Group Discussion (FGD) kelompok 1 dengan masyarakat tanggal 18 Desember 
2012. Terlampir. 
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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).   

Sikap masyarakat selain ditunjukkan dari pengetahuan 
ditunjukkan pula dengan partisipasi. Agar dapat menilai partisipasi 
masyarakat dalam identifikasi, persoalan, perumusan, implementasi, 
hingga evaluasi dan monitoring adalah penting. Masyarakat 
memperoleh kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam menentukan 
keputusan-keputusan yang dibuat. Salah satu konsekuensi dari adanya 
tambang mangan yaitu berkurangnya gotong royong warga, berupa 
pembangunan Gereja, pemakaman, gotong royong pembuatan WC 
warga dan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kegiatan 
masyarakat yang aktif bekerja di lokasi tambang dari pagi hingga 
malam hari. Akan tetapi gotong royong ini dapat dilakukan salah 
satunya dengan cara manajemen waktu dengan baik. Manajemen 
dengan cara pembagian kerja dari jam kerja.  

Langkah-langkah strategis mendorong partisipasi masyarakat 
adalah dengan membuka akses informasi dan komunikasi seluasnya 
dengan stakeholder, sehingga membuka peluang monitoring dan 
mengkomunikasikan setiap perkembangan dengan pihak-pihak yang 
terkait melalui dialog-dialog intens. Hal ini berkaitan dengan yang 
dikemukakan oleh World Bank (1994, dalam Kristijanto dkk 2013) 
mengenai partisipasi adalah sebuah proses yang mana stakeholders 
mempengaruhi dan membagi kontrol atas inisiatif dan keputusan serta 
sumber daya yang akan selanjutnya mempengaruhi pembangunan. 
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Pertambangan Mangan di Desa Supul 

Kondisi bangunan rumah secara umum relatif sederhana 
berupa rumah semi permanen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jenis 
pekerjaan dan atau tingkat penghasilan keluarga yang rata-rata 
dipengaruhi oleh pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah 
petani yakni 397 orang dan atau karyawan perusahaan swasta yakni 
317 orang (data Potensi Desa/ Kelurahan Supul, 2012).  

Penduduk Desa Supul pada tahun 2008 sebanyak 1.558 jiwa 
kepadatan penduduk 13%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Desa 
Supul telah menjadi 1774 jiwa. Jumlah keluarga di desa Supul sebanyak 
488 KK (BPS TTS ,2008 dan Kantor Desa Supul, 2012). Sedangkan 
tingkat pendidikannya paling banyak hanya tamatan SD sebanyak 
30,73%, tidak pernah sekolah sebanyak 27,41%, dan tidak tamat SD 
sebanyak 16,30% (data Profil Desa, 2011). 

Di desa Supul yang menjadi tempat eksploitasi mangan yaitu 
wilayah Oefenu, dimana masyarakat dengan tempat penambangan 
mangan hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat tinggal 
masyarakat. Dari bagian wilayah-wilayah di desa Supul, lokasi yang 
padat penduduk terletak di wilayah Supul desa Supul, hal ini 
dikarenakan di daerah tersebut lebih dekat dengan pusat kota yang 
terletak di daerah Niki-Niki.   

Di setiap rumah penduduk terdapat tempat untuk 
mengumpulkan batu mangan yang dipungut lalu ditaruh di tempat 
tersebut. Mangan yang dipungut dapat diperoleh di sungai, di jalan, di 
kebun ataupun di mana saja dapat ditemukan. Masyarakat 
mengumpulkan batu tersebut agar ketika sudah dirasa cukup untuk 
dijual maka mereka akan menjualnya ke PT. SMR. Pengumpulan batu 
mangan ini biasanya dilakukan saat mereka pergi ke sungai untuk 
mengambil air, mereka menyisihkan waktu di sungai untuk memungut 
batu mangan yang tersapu dari hulu sungai. Penduduk memungut batu 
itu ketika turun hujan dan terjadi banjir, maka sebagian masyarakat 
akan berbondong-bondong ke sungai untuk memungut batu mangan.  
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Dalam mencari mangan di kali, bukan hanya orang tua atau 
orang dewasa saja tapi anak-anak juga bersemangat memungut batu 
hitam ini. Sembari mengambil air untuk digunakan, mereka 
menggunakan waktu di sungai untuk mencari mangan dan 
bersosialisasi dengan teman ataupun orang tua.  Awalnya mangan tidak 
berarti apa-apa, mangan yang hitam dan berat digunakan masyarakat 
pada umumnya untuk “fiti burung” dan menjadi batu untuk pagar-
pagar, tetapi sekarang mengan tidak akan disia-siakan oleh masyarakat 
dimanapun mereka melihat batu hitam itu maka akan diambil dan 
ditaruh pada tempat yang sudah disediakan.  

Kegiatan ini biasanya disebut BBL (Beli Batu Langsung) dan 
dihargai Rp. 500,- per kilo tanpa potongan. Hal ini yang membuat 
masyarakat bersemangat untuk memungut mangan di sungai dan 
aktivitas ini dilakukan kapan saja, tidak mengenal waktu pagi, siang, 
sore, malam, maupun tengah malam dan subuh. Yang terpikir hanya 
bagaimana memperoleh batu mangan sebanyak-banyaknya. 
Masyarakat setempat menggunakan peralatan sederhana untuk 
mengambil mangan yaitu jerigen yang dipotong bagian atasnya dan 
alat cangkul kecil seperti besi panjang untuk menggali tanah dan batu 
sungai untuk memperoleh batu mangan yang lebih besar. Tepatlah 
yang dikatakan oleh Oteng (2008) mengenai pembangunan yang 
seyogyanya 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 sehingga disebut pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development).  

 

 Kondisi Lingkungan Hidup di Desa Supul 

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting yang harus 
diperhatikan dalam pertambangan mangan. Telaah perbandingan 
kondisi sebelum adanya penambangan dengan kondisi sekarang bisa 
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menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat keberlanjutan suatu 
penambangan mangan di masyarakat Supul.  

Dari data yang didapat terlihat air pada hulu sungai Noe Molo 
menunjukkan ada perbedaan antara tahun 2008 dan 2012. Kondisi pada 
tahun 2008, sebelum adanya tambang, sampel air di hulu sungai Noe 
Molo tidak berwarna dan berbau, sehingga dapat dikategorikan baik. 
Sedangkan hasil penelitian bulan Mei 2012 ditemukan kandungan 
mangan mencapai 6,0 mg/l dan Fe 24,6 mg/l di bagian tengah sungai 
Noe Molo yang tergolong  jelek jika dilihat dari standar baku mutu air 
sungai= 0,10 mg/l. Berbeda dengan bulan November tahun yang sama 
yaitu pada Fe sebesar 0,04 mg/l, kandungan mangan pada hulu 0 mg/l, 
tengah 0,10 mg/l, hilir 0,10 mg/l. Dilihat dari hasil pengukuran, kondisi 
air pada bagian tengah sungai Noe Molo menunjukkan kualitas air 
berada pada ambang batas25. Menurut Effendi (2003 dalam Susanto 
dkk., 2009), perairan asam dapat mengandung mangan sekitar 10-150 
mg/l. Sedangkan menurut Normaningsih (2009) kadar mangan sesuai 
baku mutu air sungai adalah 0,10 mg/l. Dengan kata lain kadar mangan 
sungai Noe Molo masih berada sesuai standar kadar mangan, akan 
tetapi air sungai Noe Molo jika tidak dikelola dengan baik jangan 
salahkan jika kandungan tersebut bisa naik kandungan mangannya. 

Kondisi aliran air sungai Noe Molo mempengaruhi kualitas 
mata air yang berada disekitar sungai Noe Molo. Mata air buatan 
berupa kubangan terdapat diberbagai tempat di sekitar aliran air sungai 
Noe Molo (Gambar 4). Mata air ini terletak berdampingan dengan 
aliran sungai Noe Molo yang mengalir dari hulu sungai di wilayah 
Oefenu. Jika hujan akibat derasnya aliran air dari hulu mata airnya 
hilang, sehingga masyarakat yang akan mengambil air harus mencari 
dan menggali lagi mata air yang baru. Di desa Supul (khususnya di 
wilayah Oefenu dan Tuaheli) masyarakat tidak mau menggunakan 
aliran air sungai Noe Molo, mereka menggunakan mata air buatan. 

                                                             
25 Air sungai Noe Molo merupakan satu-satunya aliran air yang ada di desa Supul 
(terutama di wilayah Oefenu dan Tuaheli). Sungai tidak pernah kering bahkan pada 
musim kemarau sekalipun.  
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Kenapa dikatakan mata air buatan karena mata air ini tidak selalu ada, 
kadang-kadang berpindah posisi yang satu ke posisi lain, dan bentuk 
mata air pun berubah-ubah sesuai dengan keinginan individu yang 
membuat mata air tersebut.  

 

Gambar 5. Mata Air Buatan yang airnya dikonsumsi oleh masyarakat Supul 

 
 Sumber: Data Primer, 2012 

 

Adapula anak-anak sakit mata akibat menggunakan mata air 
yang tercemar mangan, gatal-gatal di bagian pantat, tenggorokan terasa 
sakit, pinggang terasa sakit akibat minum dari mata air buatan, air 
menjadi keruh ketika direbus. Masyarakat tidak memiliki pilihan lain 
untuk mengambil air karena tidak ada mata air lain untuk digunakan 
oleh masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan beberapa warga 
Supul, penyakit yang sering dialami oleh masyarakat yaitu sakit mata. 
Lalu lintas angkutan yang dilalui oleh perusahaan menimbulkan udara 
yang tidak segar dan berdebu, adanya debu tersebut menyebabkan 
pakaian dalam lemari berdebu, kemudian ketika melintasi daerah 
tersebut tenggorokan terasa berdebu dan napas terasa sesak. Data dari 
profil desa Supul menunjukkan ISPA sebesar 34% penyakit yang sering 
dialami oleh masyarakat Supul.  
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PT. SMR saat ini telah mengoperasikan alat untuk memisahkan 
batu mangan dengan debu (Gambar 6). Sangat disayangkan karena 
pabrik tersebut terletak di hulu aliran sungai Noe Molo. Sedangkan 
masyarakat menggunakannya mata air buatan di hilir26 aliran sungai 
Noe Molo. PT. SMR juga membuat cekdam yang digunakan untuk 
menampung air untuk memisahkan tanah dari batu mangan. Ada 2 
cekdam dengan ukuran sama dibuat oleh PT. SMR untuk menampung 
air dari mata air yang berada di sekitar hulu sungai Noe Molo (Gambar 
7).  

Gambar 6. Alat Pemisah Batu Mangan dengan Debu yang terletak di Hulu 
Sungai Noe Molo. 

    
  Sumber: Data Primer, 2013. 

 

 

 

 

                                                             
26 Hilir sungai Noe Molo terletak di daerah Tuaheli desa Supul. Tuaheli merupakan 
ujung wilayah Supul yang menjadi patokan batasan desa Supul, tetapi bukan berarti 
hilir aliran sungai. 
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Gambar 7.   Cekdam yang Dibuat oleh PT. SMR di hulu sungai Noe Molo 
untuk memisahkan mangan dengan debu. 

 
 Sumber: Data primer, 2012. 

 

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan kerusakan terhadap 
lingkungan yaitu lahan bekas eksploitasi mangan tidak dapat 
digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan. Padahal sebelumnya 
masyarakat sangat bergantung dari hasil perkebunan dan hasil kebun 
tersebut dijual dan dipakai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 
setempat.  

Sebagai salah satu Kabupaten yang ditentukan oleh Kepres 
mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, Kabupaten TTS merupakan 
salah satu daerah yang menjalankan program dalam bidang peternakan. 
Akan tetapi kenyataannya pemerintah Kabupaten TTS memberikan 
ijin tambang mangan, hal ini justru bertentangan dengan masterplan 
yang dibuat. Pemerintah Pusat/ Kabupaten memberikan ijin untuk 
menambang mangan, sedangkan keberadaan tambang sangat berkaitan 
erat dengan punahnya peternakan di wilayah sekitar lokasi tambang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternak yang ada di sekitar lokasi 
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penambangan banyak yang mati atau dibiarkan begitu saja tanpa 
dipelihara dengan baik.  

Sejak masuknya pertambangan ini, banyak binatang yang mati, 
seperti ayam hampir semua ayam di daerah tersebut mati secara tiba-
tiba dan hampir tidak ada lagi ayam di daerah dekat lokasi tambang. 
Hal tersebut terjadi pula pada populasi sapi yang semakin berkurang 
dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan polusi udara yang ada di 
sekitar lokasi tambang berdebu. 

 Data yang didapat dari Kecamatan Kuatnana dalam angka pada 
tahun 2010 populasi ternak di Kecamatan Kuatnana27 pada Tahun 2008  
sapi 10.173 ekor dengan jumlah 427 KK (Kepala Keluarga) dan pada 
tahun 2010 turun menjadi 8.874 ekor, Artinya masyarakat dengan 
populasi penduduk sebanyak 2.073 jiwa terdiri dari 472 KK dengan 
kepemilikan ternak sapi berkisar antara 3 ekor per KK. Akan tetapi 
kondisi akibat tambang mangan menjadikan salah satu alasan program 
tersebut tidak berjalan dengan baik.  

 Di daerah setempat bisa dikatakan terjadi krisis pangan, hal ini 
dikarenakan jenis tumbuh-tumbuhan dan sayuran yang biasanya ada 
dan digunakan oleh masyarakat untuk menjadikan pangan lokal 
hampir tidak ada. Dari hasil pengamatan pohon pepaya, singkong, 
jagung, kacang tanah dan jenis sayur lainnya berkurang di daerah 
sekitar tambang. Seperti yang kita ketahui jenis sayuran tersebut 
berpotensi tumbuh di kebun warga dan tidak membutuhkan perhatian 
lebih dari pemilik kebun untuk memelihara tanaman tersebut. Tetapi 
masyarakat hanya berpikir untuk membeli pada saat hari pasar yang 
jatuh setiap pada hari Rabu.  

 

 

                                                             
27 Alasan penulis menggunakan Kecamatan Kuatnana dalam angka karena di 
Kecamatan ini merupakan tempat penyimpanan akhir mangan dan aktivitas 
perusahaan tambang mangan dilakukan di wilayah ini, sehingga bisa di lihat kondisi 
yang ada pada masyarakat sekecamatan. 
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 Kondisi Sosial Masyarakat Tambang 

Pertambangan dimana-mana pasti berkaitan dengan sosial di 
masyarakat yang menjadi tempat penambangan begitu juga pada 
pertambangan mangan. Dampak sosial yang terjadi pada pertambangan 
mangan di desa Supul berupa: 

Partisipasi masyarakat dalam gotong royong tercermin dari 
keikutsertaan masyarakat dalam gotong-royong. Biasanya gotong 
royong dalam membuat pagar kebun ketika musim tanam tiba, gotong 
royong membuat WC warga, dan gotong royong membantu 
membangun gereja partisipasi masyarakat paling besar dalam gotong 
royong di gereja.  

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa gotong-
royong masyarakat Supul semakin berkurang. Misal ketika dilakukan 
renovasi gereja setelah selesai kebaktian, masyarakat dulunya antusias 
terlibat dalam membantu pekerjaan pembangunan gereja, akan tetapi 
sekarang yang terlibat hanya orang-orang yang terlibat sebagai 
fungsionaris gereja saja. Gotong royong warga juga tampak dalam 
pembuatan WC di rumah warga, dulunya masyarakat beramai-ramai 
membantu dalam pembuatannya. Sekarang aktivitas tersebut dilakukan 
di malam hari dan hanya 2 sampai 3 orang saja yang ikut terlibat 
membantu. Bergesernya gotong royong tercermin pula ketika musim 
tanam tiba, dulunya masyarakat beramai-ramai membantu warga lain 
menanam tetapi sekarang masyarakat hanya mau membantu jika 
diundang untuk menanam. Jika tidak diundang maka tidak ada 
masyarakat yang datang membantu dalam proses tanam.  

Sebelum memulai proses menanam masyarakat Supul terlebih 
dahulu melihat situasi dan kondisi di lokasi tambang, apakah ada 
aktivitas penambangan atau tidak, barulah mereka pergi berkebun.  
Adapula yang pada saat musim penghujan tiba masyarakat tidak 
menanam malahan warga berbondong-bondong pergi ke sungai 
mencari mangan. Biasanya kalau setelah hujan masyarakat langsung 
beranjak ke sungai untuk memungut mangan yang terbawa arus air, 
tak kenal itu pagi siang ataupun malam dan subuh mereka akan 
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berbondong-bondong untuk pergi ke sungai dan memungut batu 
mangan yang terbawa arus aliran air; masyarakat disekitar tambang 
sering berebut untuk memungut mangan katika air surut.  

Gotong royong pun terlihat pada proses menanam. Masyarakat 
Supul menggunakan teknologi pada pertanian agar dapat 
mempermudah menyelesaikan proses menanam. Dalam pembersihan 
rumput di kebun warga sebelum menggunakan obat pembasmi 
rerumputan, dibutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu dan membutuhkan 
banyak orang untuk membantu menanam. Sekarang masyarakat 
menggunakan pestisida untuk membasmi rerumputan dalam waktu 1 
sampai 2 hari dan tidak menggunakan tenaga banyak orang untuk 
membantu. Sedangkan dulu dengan menggunakan obat pembasmi 
rerumputan dianggap dapat mempermudah dan bisa menghemat waktu 
dan tenaga sehingga mereka dapat pergi ke lokasi dan mengumpulkan 
mangan.  

Pola konsumsi dari warga Supul yang meningkat dan 
masyarakat yang tidak dapat mengelola keuangan dengan baik 
membuat mereka merasa berkekurangan. Dan dari itu masyarakat 
menyebut uang yang didapat dari tambang mangan dengan sebutan 
“uang panas”28. 

Tindakan kriminal yaitu saling merampas mangan dan 
berkelahi sehingga masuk penjara. Orang Oefenu banyak yang masuk 
penjara, adik kakak berkelahi dan masyarakat Supul terkenal di 
kepolisian Niki-Niki. Pencuri batu dengan alasan BBL (tipu menipu 
untuk ambil batu dan jual). Pencuri umumnya anak SMA, alasannya 
tidak bisa berkebun karena tidak ada keahlian lain yang ujung-
ujungnya mencuri (babi, jagung) kemudian uangnya digunakan untuk 
beli minuman keras dan berjudi. 

                                                             
28 “Uang Panas” artinya uang yang tak disangka habis terpakai. Kata tersebut oleh 
masyarakat karena uang yang mereka dapatkan selalu habis dalam sehari, sehingga 
mereka tidak dapat merasakan dan menikmati uang yang didapat. 
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Masyarakat tambang melakukan proses sosialisasi atau 
bermasyarakat biasanya pada sore hari hingga malam hari. Hal ini 
karena pada pagi hari jam 8 sampai sore jam 4 masyarakat berada di 
lokasi tambang. Tugas rumah tangga untuk mengurus keluarga pun 
dilakukan pada malam hari, bahkan tidak jarang warga meninggalkan 
anak-anak di rumah dan membiarkan anak-anak mengurus diri sendiri. 
Pada pagi hari bapak dan ibu sibuk dengan perlengkapan menambang, 
serta anaknya tidak diperhatikan, bahkan ada juga anak-anak berhenti 
sekolah untuk jadi pengumpul batu mangan. Kadang-kadang anak-
anak yang libur sekolah ikut ke lokasi untuk menjadi pengumpul 
mangan, ada juga yang pergi ke sungai untuk mencari mangan. 
Individualisme yang tinggi, hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang 
dilakukan tiap harinya, jadwal pagi mempersiapkan diri untuk 
berangkat ke lokasi, kemudian pulang jam 4 sore dan ketika berada di 
lokasi maka individu akan berusaha untuk mendapatkan batu atau 
target dari apa yang akan didapat hari itu juga. Hal ini dilakukan setiap 
hari jika mereka mengumpulkan mangan di lokasi penambangan.  

Dalam ranah sosial Ketua Adat dan Tokoh Mayarakat sejajar 
dengan Kepala Desa, adapun peran yang berbeda ketika berhubungan 
dengan budaya Ketua Adat dan Tokoh Masyarakatlah yang berperan 
dalam melestarikan dan menjaga budaya yang ada, sedangkan pada 
pemerintahan kepala desalah yang berperan penting. Sehingga dalam 
kaitan dengan tambang mangan, Tokoh Adat berserta masyarakat 
berperan aktif dalam menanamkan budaya kesadaran akan lingkungan, 
tetapi sekarang peran tersebut sudah dilengserkan artinya masyarakat 
tidak lagi mempedulikan apa yang dibicarakan oleh Ketua Adat.  

 

 Budaya Masyarakat Penambang Mangan di Desa Supul 

Berbicara mengenai budaya, Koentjaraningrat (1980) 
mendefinisikan akulturasi sebagai proses dimana para individu warga 
suatu masyarakat dihadapkan dengan pengaruh kebudayaan lain dan 
asing. Masyarakat Supul memiliki sistem budaya yang juga 
berpengaruh dalam pengambilan sikap yang ada. 
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Ketika berbicara mengenai pertambangan Ketua Adat juga 
berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan mendapat 
penghargaan berupa uang,  peran Ketua Adat awalnya tidak dihargai 
dengan rupiah, akan tetapi konsep ini berubah menjadi Rp. 10,- / kilo. 
Peran Ketua Adat dalam pemahaman masyarakat tambang tidak 
berubah, hanya dalam pelaksanaannya mulai bergeser. Seperti Ketua 
Adat berperan menjaga Adat dan menjaga kelestarian budaya dan 
lingkungan tapi dalam kaitannya dengan tambang mangan masyarakat 
menjadi seorang yang individualis tidak mau mendengarkan apa yang 
dikatakan oleh Ketua Adat, masyarakat merasa memiliki hak untuk 
mengambil keputusan ikut dan tidaknya dalam menambang mangan. 

Dalam kaitan dengan tambang keterlibatan masyarakat sangat 
penting, karena merupakan point penting dalam tangga partisipasi 
karena kesemuanya itu menjadi penentu suatu partisipasi berhasil atau 
tidak. Dan dari sinilah letak dari responsibility sharing dan risk 
sharing, masyarakat dididik bertanggung jawab terhadap resiko-resiko 
dampak langsung dari keputusan kolektif yang menyangkut kehidupan 
mereka. Pembangunan akan terjalin ketika memiliki koordinasi yang 
baik dengan pemerintah, pelaku ekonomi dan LSM dan lembaga non 
formal.  

Dulu singkong, pisang, dan kacang tanah digunakan untuk 
camilan, sekarang menjadi langka karena masyarakat tidak lagi 
menanam di kebun dan juga masyarakat malas untuk membuatnya. 
Sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang untuk membeli biskuit, 
padahal di desa pada umumnya, untuk makan sehari-hari hanya 
diambil dari kebun lalu diolah menjadi makanan yang bisa dimakan. 

PT. SMR. dulunya telah menyediakan WC umum bagi pekerja 
di lokasi tambang mangan, tapi fasilitas tersebut dirusak oleh pekerja. 
Oleh karena itu, muncul kebiasaan masyarakat yaitu perempuan 
membawa kain untuk digunakan pada saat BAB (Buang Air Besar) dan 
kencing, dulunya kain digunakan untuk menutup tubuh sekarang 
bukan lagi digunakan untuk menjadi rok atau bawahan tapi penutup 
pantat untuk kencing dan BAB. Seperti ketika ada salah seorang 
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perempuan yang tidak membawa kain, mereka harus meminjam kain 
ke saudara untuk digunakan sebagai penutup untuk BAB dan kencing 
di sekitar wilayah tambang. Budaya menenun juga sudah mulai hilang 
di masyarakat Supul. Sejak adanya tambang masyarakat Supul sudah 
tidak lagi melakukan kegiatan menenun, jika dibutuhkan mereka 
hanya membeli kain tenun tersebut dari desa lain dan bagi sebagian 
masyarakat Supul sudah lupa cara menenun.  

Hal di atas yang oleh Lauer (2001) disebut akulturasi yang 
terjadi apabila suatu proses yang menyebabkan perubahan sosial karena 
adanya pengaruh dari kebudayaan lain, atau saling mempengaruhi 
antara dua kebudayaan.  

Hasil pengamatan di lapang tampak ikatan kekeluargaan yang 
ada di desa Supul sangat erat, hal  itu ditunjukkan dengan hari Rabu 
yang merupakan hari Pasar di Niki-Niki. Ketika bertemu, mereka 
saling bertukar sirih pinang29 sambil bercerita dan bercanda. Ikatan 
kekeluargaan tersebut dapat dilihat pula saat masyarakat akan pergi ke 
kebun, masyarakat menyempatkan waktu untuk duduk bercerita 
sambil makan sirih pinang. Artinya budaya sirih pinang ini tidak 
lekang oleh kondisi  terjadi di desa Supul.  

 

                                                             
29 Sirih pinang merupakan alat atau jembatan bagi masyarakat Timor pada umumnya 
sebagai tanda menegur sapa keluarga atau kenalan, dan pada khususnya desa Supul 
untuk mempererat ikatan sosial/ ikatan kekeluargaan. Prosesnya ketika bertemu satu 
dengan yang lain, masyarakat melakukan/ menjalankan hubungan sosial atau saling 
menghargai dengan cara “malo’e”. Malo’e artinya bertukar sirih dan pinang sebagai 
tanda untuk berbicang, bersosialisasi dan berbincang, terkadang digunakan sebagai 
pembuka kata dalam suatu pertemuan. Kebiasaan yang sering terlihat pada saat “hari 
pasar” atau akan pergi berkebun dan akan bertamu. 


