
LAMPIRAN 1 : PEDOMAN PERTANYAAN 

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pertambangan Mangan 

 

A. Informasi Umum  

- Dimana batas-batas wilayah desa Supul 

- Luas wilayah desa Supul 

- Gambaran secara umum kondisi wilayah desa Supul tahun 
2012 

- Gambaran kondisi masyarakat di desa Supul (penduduk, 
tingkat pendidikan, pertanian, peternakan, dan kesehatan) 

- Bagaimana kondisi sebelum adanya penambangan mangan 

- Bagaimana kondisi daerah Supul sejak adanya penambangan 
mangan 

- Bagaimana kondisi air, aliran sungai, dan daerah disekitar 
sungai. 

- Gambaran fasilitas jalan, kondisi rumah pada masyarakat 
sekitar penambangan  

- Gambaran lokasi penambangan  

- Kesepakatan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah 
setempat dengan perusahaan, begitu pula perusahaan dengan 
masyarakat. 

- Gambaran kondisi lokasi pertambangan di wilayah Oefenu, 
desa Supul  

 

B. Kondisi Wilayah Lingkungan Hidup, Sosial dan Budaya di Desa 
Supul  

- Sejak kapan mengetahui adanya penambangan mangan 

- Sejak kapan pertambangan mangan masuk ke desa  Supul 



- Apa yang dilakukan oleh masyarakat setelah adanya 
pertambangan  

- Perbedaan apa saja yang dirasakan sebelum masuknya 
penambangan ke desa ini 

- Apakah yang terjadi sejak masuknya pertambangan mangan. 

- Sejak kapan terjadi perubahan dan disadari oleh masyarakat 

- Setelah mengetahui kondisi sekarang apa yang akan dilakukan 
oleh masyarakat di desa Supul 

- Bagaimana respon dari pemerintah setempat, perusahaan 
terkait kondisi sekarang ini. 

- Gambaran aktivitas pekerja setiap hari 

- Apa saja yang dilakukan masyarakat sebelum masuknya 
pertembangan mangan. 

- Bagaimana bentuk perubahan pada masyarakat tambang 

- Usaha apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh perusahaan 
untuk menanggulangi efek penambangan 

- Apa saja tindakan perusahaan dalam menanggapi perubahan 
kondisi lingkungan hidup. 

 

C. Sikap dan Persepsi Masyarakat Pertambangan 
1. Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan mangan 

- Ceritakan bagaimana pengalaman  pada awal sebelum 
masuknya penambangan  

- apa yang anda tahu tentang penambangan 
- masalah apa saja yang muncul akibat dari masuknya 

penambangan 
- Apakah masyarakat mengetahui efek dari penambangan 

 
2. Sikap Masyarakat terhadap Pertambangan mangan 
- Apa peran masyarakat disekitar penambangan dalam kaitan 

dengan eksploitasi mangan 



- Apa saja keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan dari 
penambangan mangan 

- Sebelumnya adanya tambang mangan apakah anda sudah 
pernah melakukan penambangan lain. 

- Apa pekerjaan anda sebelum menjadi pekerja mangan 
- Apa yang berubah sejak menjadi pekerja tambang 
- Apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat terkait kondisi 

sekarang ini 
- Apakah peran tua adat dan tokoh masyarakat masih bisa 

terlaksana saat pertambangan masuk 
- Mengapa masyarakat lebih tertarik untuk menjadi pekerja 

mangan daripada menjadi petani / peternak 
- Perubahan lingkungan hidup, sosial, dan budaya apa yang 

berubah pada masyarakat sekarang ini. 
- Peran pemerintah dalam pertambangan. 
- Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan bagi 

pembangunan di desa Supul 
- Bagaimana bentuk perhatian dari pemerintah setempat 

terhadap pertambangan mangan dalam lingkungan hidup, 
sosial, dan budaya 

 
  



LAMPIRAN 2.  HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

No.  
Respon-

den 

Kelompok 1 

(18 Desember 2012) 

Kelompok 2 

(20 Desember 2012) 

Kelompok 3 

(23 Desember 2012) 

1 - Awal PT. masuk saya pikir 
akan maju pembangunannya. 
Maka saya dengan keluarga 
ikut bekerja sebagai 
penambang. 

- Awalnya kami semua ikut 
terlibat dalam penambangan 
mangan tapi pada akhirnya 
saya dan keluarga 
meninggalkan mangan. 
Dulunya saya berpikir jika 
saya menjadi pengumpul 
mangan maka hidup saya akan 
berubah, tapi kenyataannya 
sama saja malah lebih parah 
dari itu 

- Kami sering tutup jalan 
menuju ke lokasi, kami tutup 
jalan sebagai aksi protes. Sikap 

- 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”. 

- Pada saat musim menanam kami 
tidak mempedulikan untuk 
menanam, malahan kami lebih 
semangat mencari mangan di 
kali. 

 

- Janji-janji dari PT. SMR tidak 
pernah ditepati. Sangat 
menjengkelkan jika 
membicarakan soal mangan. 
Tidak suka dengan keadaan 
sekarang karena sangat 
berubah masyarakatnya.  

- Kami beralih ke penambang 
karena dirasa berpenghasilan 
besar daripada penghasilan 
jadi petani. 

 



masyarakat terhadap 
penambangan gotong royong 
yang biasa dilakukan harus 
mencari cari waktu yang pas 
barulah bisa dilaksanakan, 
masyarakat yang menghadiri 
pesta-pesta dan rumah duka 
sudah berkurang jumlahnya. 
dilakukan pada sore hingga 
malam hari” 

2 - Masyarakat lebih memilih 
untuk menambang daripada 
bertani, sehingga kami 
sekeluarga tidak dapat 
berbuat apa-apa. Kami hanya 
memberi contoh untuk 
berhenti menambang tapi 
selanjutnya tergantung pada 
masyarakat Supul 

- Sakit yang sering kita alami yaitu 
sakit malaria, sakit mata dan  
sakit tenggorokan. 

- Dulu janji perusahaan kalau 
masyarakat sakit maka akan 
diberi biaya ganti rugi, tetapi 
kenyataannya harus berobat 
sendiri. 

- Masyarakat tidak memiliki 
hasil kebun karena matinya 
aktivitas pertanian, 
perkebunan, dan peternakan 
bagi masyarakat yang bekerja 
menjadi penambang batu 
mangan  

- Terjadi  polusi udara, 
kebisingan, dan matinya 
binatang peliharaan di 
wilayah Oefenu desa Supul. 

3 - Saya harus bekerja lebih 
ekstra untuk mencukupi 
kebutuhan hidup keluarga. 

- Banyak warga Supul yang masuk 
bui. Warga Supul dulunya tidak 
pernah berurusan dengan polisi 

- Janji yang akan diberikan oleh 
perusahaan untuk Supul  yaitu 
perusahaan janji kalau rumah 



Kami bekerja sebagai 
pengumpul batu mangan agar 
dapat mencukupi kebutuhan 
untuk sehari saja. Uang yang 
kita dapat dalam sehari 
digunakan untuk membayar 
berhutang di warung, dan  
tidak tersisa.  

- Misalnya motor saya beli 
secara kredit, untuk 
melunasinya saya harus 
bersusah payah  
mengumpulkan mangan sesuai 
kebutuhan hari ini dan untuk 
pelunasan motor. Saya harus 
bekerja seharian untuk dapat 
mencukupi semua kebutuhan 
hidup, karena semua 
penghasilan bergantung dari 
mangan. 

tapi sekarang banyak. Ada warga 
yang mencuri mangan yang 
terkumpul, kemudian 
menjualnya. Uangnya digunakan 
untuk berjudi. Mabuk-mabukan.  

dekat tambang akan 
menikmati gaji buta. Rt akan 
di gaji. 

- Dulu perusahaan janji akan 
kalau rumah dekat tambang 
akan makan gaji buta. Rt 
digaji. Kami bingung dengan 
kondisi sekarang.  

4 - Masyarakat lebih memilih 
untuk menambang 
dibandingkan bertani, 
sehingga kami sekeluarga 
tidak dapat berbuat apa-apa. 

 - Kami tidak tahu tentang 
penambangan mangan akan 
berdampak seperti sekarang 
ini. Tetapi kami tidak bisa 
berhenti bekerja sebagai 



Kami hanya memberi contoh 
untuk berhenti menambang 
tetapi selanjutnya tergantung 
pada masyarakat Supul 

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 

- Dari perusahaan tidak 
menyediakan alat keamanan 
bagi kami pekerja. 

5 - Dampak yang akan terjadi 
yaitu mata air akan tertutup, 
dan air semakin amis. 

- Dulu pernah ada penyuluhan 
dari LSM dan juga pemerintah 
setempat tentang keadaan 
ketika kita ikut terlibat dalam 
proses penambangan, tapi 
kami tidak bisa berbuat apa-
apa karena dari tambang kami 
bisa mendapatkan uang per 
hari. 

 - Selain binatang peliharaan 
adapula anak-anak yang 
berhenti sekolah hanya untuk 
jadi pengumpul mangan atau 
anak-anak usia sekolah yang 
bekerja sampingan sebagai 
pengumpul mangan di kali. 
Ada rumah tangga (RT) yang 
menelantarkan keluarganya 
demi menjadi pekerja di 
lokasi tambang. 

Keterangan : kelompok 1 terdiri dari 5 orang; kelompok  ke 2  terdiri dari 3 orang; kelompok ketiga terdiri dari 5 orang.  


