
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Pertambangan

1. Pengertian Konflik

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configere yang berarti

saling memukul. Menurut Antonius, dkk konflik adalah suatu tindakan salah satu

pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain

dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan

antar pribadi.1 Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir

pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi

sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada

oleh persamaan. 2 Sedangkan menurut Scannell konflik adalah suatu hal alami dan

normal yang timbul karena perbedaan persepsi,  tujuan atau nilai dalam

sekelompok individu. 3

Hunt dan Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal

conflict (konflik intrapersonal)  dan interpersonal conflict (konflik interpersonal).

Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri,

misalnya ketika  keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai

budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya.

1 Antonius, dkk, Empowerment, Stress dan Konflik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 175
2 Bunyamin Maftuh, Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi dan Kewarganegaraan,

Universitas Pendidikan Indonesia, 2005, hlm. 47
3 Scannell, The Big Book of Conflict Resolution Games. United States of America: McGraw –

Hill Companies, Inc 2010, hlm. 2
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Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi

dengan baik dapat menggangu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental

(mental hygiene)  individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik

interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam

setiap lingkungan sosial,   seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya,

sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu

dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun

antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah

pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam diri individu (intrapersonal

conflict). 4

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah adanya

pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan

orang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupad

perselisihan, adanya keteganyan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara

dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah

pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain

sebagai pengahalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-

masing.

4 Scannell, The Big Book of Conflict Resolution Games. United States of America: McGraw –
Hill Companies, Inc 2010, hlm. 2
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2. Konflik Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.

Menurut Salim, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi,

pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta

kegiatan pascatambang. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

tambang. 5

Berdasarkan kedua definisi tersebut, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam

rangka pengusahaan mineral atau batubara  yang meliputi tahapan kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan, serta pasca tambang.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan

bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu:

5 Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15
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a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh

informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,

sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi

mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

c. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang

meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan

sesuai dengan hasil studi kelayakan;

d. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan

pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian

dampak lingkungan;

e. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk

memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

f. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan

dan memperoleh mineral ikutan;

g. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha  pertambangan untuk memindahkan

mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan

dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

h. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
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pertambangan mineral atau batubara. 6

Selain memberikan keuntungan kegiatan pertambangan juga memberikan dampak

pada kehidupan masyarkat. Dampak yang muncul dalam kegiatan pertambangan

adalah Dampak sosial ekonomi menurut Homenauck dapat dikategorikan ke

dalam kelompok kelompok dampak nyata (real impact) dan dampak khusus

(special impact). Dampak nyata (real impact) adalah dampak yang timbul sebagai

akibat dari aktivitas proyek, pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi,

misalnya migrasi penduduk, kebisingan atau polusi udara. Dampak Khusus

(special impact) adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi masyarakat

terhadap resiko dari adanya proyek. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi pada

penelitian ini dikaji melalui peluang berusaha, peningkatan pendapatan,

perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat, kejadian migrasi

serta konflik. 7

Konflik (sengketa) pertambangan yang dimaksud dalam penelitian adalah konflik

antara investor dengan masyarakat lokal yang terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan pertambangan. Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok

masyarakat yang secara historis memiliki teritorial dan identitas diri dan

mengidentifikasikan diri sebagai kelompok yang berbeda.8 Masyarakat tradisional

atau lokal merupakan suatu ciri masyarakat yang masih menjaga tradisi

peninggalan nenek moyangnya baik dalam aturan hubungan antara manusia

6 Ibid, hlm. 17
7 Ibid, hlm. 15-16
8 Bambang Hudayana, Pengantar Antropologi Ekonomi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 : 2
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maupun dengan alam sekitarnya yang mengutamakan keselarasan dan

keharmonisan. Van Maydell, dkk dalam Sardjono berpendapat bahwa masyarakat

lokal pada dasarnya cukup bila dibedakan atas 2 kelompok yaitu : (a) pemburu

(hunters) dan peramu (gatherers) hasil hutan atau juga diistilahkan dengan

“penghuni hutan” (forest dwellers) dan (b) para petani di sekitar hutan (forest

farmers) yang pada umumnya merupakan penduduk di sekitar hutan.9 Masyarakat

tradisional sejak lama memahami perlunya dan berusaha melindungi lingkungan

hidupnya yang berupa hutan dan alam sekitarnya melalui berbagai aturan adat

tidak tertulis.

Kegiatan pertambangan menurut Salim HS tidak selalu dapat dilaksanakan

dengan baik oleh   kontraktor yang ditunjuk atau pemegang izin pertambangan.

Dalam melaksanakan kegiatan tambang, kontraktor yang ditunjuk selalu

menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat

dengan kontraktor atau pemegang izin pertambangan tapi juga antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kesenjangan penerimaan

penghasilan juga diperoleh pada level pemerintah, antara pemerintah daerah

penghasil tambang dengan penerimaan pemerintah pusat serta kerusakan

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. 10

9 Sardjono, M. Agung. Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat lokal, Politik dan Kelestarian
Sumber Daya. Debut Press,  Yogyakarta, 2004. 85

10 Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
29-30
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Simon Fisher, dkk dalam Salim HS mengemukakan enam teori yang mengkaji

dan menganalisis penyebab terjadinya konflik. Adapun teori tersebut meliputi :

1. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik adalah oleh

polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidak percayaan

dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah

dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang

sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

3. Teori Identitas

Asumsi dari teori ini adalah terjadinya konflik disebabkan karena identitas

yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan

di masa lalu yang tidak diselesaikan.

4. Teori Kesalahpahaman

Menurut teori ini, sengketa terjadi disebabkan tidak sesuainya cara-cara

dalam  komunikasi  di antara  berbagai  budaya yang berbeda.

5. Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik terjadi disebabkan masalah-masalah ketidak

setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial,

budaya dan ekonomi.

6. Teori Kebutuhan Manusia

Berasumsi bahwa sengketa   disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia,
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baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan,

identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti diskusi. 11

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik

pertambangan merupakan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

pertambangan, dimana pada kegiatan pertambangan tidak selalu dapat

dilaksanakan dengan baik oleh kontraktoryang ditunjuk atau pemegang izin

pertambangan dan menimbulkan masalah.

B. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki

makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang

konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan

mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan

permasalahan.12 Sedangkan Weitzman & Weitzman dalam Morton & Coleman

didefinisikan sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a

problem together),13 Menurut Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan

untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek

penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan

dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa

11 Ibid, hlm. 15-16
12 Levine, Getting to Resolution, hlm. Turning Conflict into Collaboration, Prentice Hall, New

York, 1998, hlm. 3
13 Morton & Coleman, The handbook of Conflict Resolution, Waveland Press, Inc, Illinois, 2000,

hlm. 89
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keadilan.14 Sedangkan menurut Fisher et al, resolusi konflik adalah usaha

menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang

bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.15 Sebagai suatu

proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan terhadap pengaruh-

pengaruh yang berasal dari berbagai aspek. Sifatnya yang dinamis cenderung

membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai suatu resolusi, dimana resolusi

tersebut merupakan suatu keadaan dimana kepentingan yang mengalami

pergesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama.16

Menurut Bunyamin Maftuh, dispute (sengketa) akan dikelola melalui penguatan

keamanan militer dan tekanan-tekanan maupun ancaman. Sebaliknya, kekerasan

sebagai produk kalkulasi rasional menempatkan individu dan kelompok dalam

hubungan konflik yang dinamis dan terlembagakan. Perilaku kekerasan bisa

ditransformasikan menjadi perilaku perdamaian karena para aktor memiliki

kreativitas. Namun demikian transformasi perilaku kekerasan menjadi perilaku

damai akan ditentukan oleh kemungkin-kemungkinan pemecahan masalah yang

dapat ditafsirkan oleh para pihak berkonflik. Hal ini berarti membutuhkan suatu

jaminan kelembagaan sosial yang menjadi tempat bagi pihak berkonflik untuk

memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah tersebut melalui

fungsi negoisasi atau dialog, pendapat serupa juga disampaikan oleh Anderson,

14 Mindes, Teaching Young Children Social Studies. United State of America, 2006, hlm. 24.
15 Fisher et al, Mengelola Kontiik, Keterampilan dan Strategi, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan

Lokal, Edisi Terjemahan, Global Pustaka Utama, Jogjakarta, 2001, hlm. 7
16 Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan   Kewarganegaraan

Sekolah Menengah Atas. Disertasi (tidak diterbitkan) Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung,2005, hlm. 28
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bahwa situasi konflik selalu membawa kemungkinan perdamaian karena dalam

fakta empirisanya suatu wilayah konflik dan perang terdapat sistem dan

kelembagaan yang bisa dijadikan sebagai proses menuju perdamaian. Proses yang

mengandung unsur dialog dan negoisasi di antara para pihak yang berkonflik.17

Istilah tata kelola konflik (conflict management) belum cukup populer ilmu sosial

Indonesia lebih mengenal istilah pengelolaan konflik (conflict management).

Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaannya walapun conflict

governance dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi. Pada

dasarnya menurut Fisher lembaga tata konflik, lembaga tata kelola memiliki

tujuan utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk

kekerasan menjadi konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan

negosiasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah

karena hal ini akan dicapai oleh para pihak konflik melalui proses negoisasi.18

Hunt dan Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal

conflict (konflik intrapersonal)  dan interpersonal conflict (konflik interpersonal).

Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri,

misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai

budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya.

Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi

dengan baik dapat menggangu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental

17 Ibid, hlm. 29
18 Fisher, Simon. et al. Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. The

British Council, Jakarta, 2001, hlm. 11
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(mental hygiene)  individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik

interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam

setiap lingkungan sosial,   seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya,

sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu

dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun

antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah

pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam diri individu (intrapersonal

conflict). 19

Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang

memiliki kelembagaan tiga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis.

Walaupun pada setiap konteks konflik selali memiliki desain kelembagaan tata

kelola konflik yang berbeda. Kenyataan ini kemudian difasilitasi oleh

desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah yang memberi kemungkinan besar

kelembagaan tata kelola konflik bisa dibangun di tingkat daerah.

Metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (conflict

governance). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang

ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat

dicapai dengan baik. Resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni

pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (self regulation), dan

melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Dalam pengaturan

sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai

19 Fisher, Simon. et al. Op Cit, hlm. 12
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tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi

melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif. 20

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat

dijabarkan bahwa dalam menganalis konflik sedikitnya terdapat beberapa

indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: (a)

interaksi (interaction), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara

individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik, (b) sumber-sumber

konflik (source), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan,

perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber

daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip, dan (c)

pihak-pihak yang berkonflik (stakeholder), yakni pihak-pihak yang berkonflik

atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliput i; individu,

kelompok, dan pihak ketiga (mediator, free rider, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara

individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu

lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara

yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan

memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan

masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga

yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik

20 Fisher, Simon. et al. Op Cit, hlm. 12
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memecahkan masalahnya.

C. Problematika Konflik Pertambangan

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh

berbagai kalangan, ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang tersebut telah

menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Dampak

negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi: (a) rusaknya hutan

yang berada di dearah lingkar tambang, (b) tercemarnya laut, (c) terjangkitnya

penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkar tambang, (d) konflik

antara masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkar tambang dengan perusahaan

pemilik/pengelola tambang; dan lainnya.21

Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan

pendapatan (kemakmuran) antara pengusaha pertambangan dengan

kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Ketimpangan-

ketimpangan yang terjadi dalam setiap tahap kegiatan pertambangan:

a. Tahap Penyelidikan Umum

1) Lahirkan pro dan kontra yang memicu benih perpecahan antar

masyarakat,

2) Beredar janji-janji ‘surga’ seperti masyarakat akan sejahtera, jalan di

perbakiki, listrik terang benderang, menjadi kota ramai, sehingga gaya

hidup masyarakat mulai berubah,

21 Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
29-30
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3) Beredar informasi yang simpang siur dan membingungkan

b. Tahap Eksplorasi

1) Konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka. Pada posisi ini

biasanya Pemerintah mulai menujukan keberpihakan pada perusahaan,

2) Bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman makin meningkat

c. Tahap Eksploitasi

1) Dimulainya Penghancuran gunung, hutan, sungai dan laut

2) Dimulainya proses pembuangan limbah Tailing yang akan meracuni

sumber air dan pangan, Limbah Tailing dan batuan akan menjadi masalah

dari hulu hingga hilir.

3) Dimulainya kerja-kerja akademisi dan konsultan bayaran untuk

membuktikan bahwa tidak ada pencemaran

4) Meningkatnya konflik antar masyarakat dan masyarakat dengan

pejabat Negara

5) Penguasaan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan proses

pemiskinan

6) Meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kasus korupsi dan

suap

7) Meningkatnya kasus asusila karena akan terbukanya fasilitasi judi dan

tempat prostitusi

d. Tahapan Tutup Tambang

1) Makin terpuruknya ekonomi lokal dan menigkatnya jumlah

pengangguran
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2) Terbentuknya danau-danau asam dan beracun yang akan terus ada

dalam jangka waktu yang panjang, Tidak pulihnya ekosistem yang

dirusak oleh perusahaan tambangan

3) APBD banyak terkuras untuk menutupi protes rakyat sementara

perusahaan telah pergi meninggalkan berbagai masalah.

Menurut Salim konflik atau sengketa yang sering terjadi dalam pertambangan

antara lain: (a) konflik antara (masyarakat adat) dengan perusahaan tambang, (b)

konflik karena Pencemaran lingkungan disekitar wilayah pertambangan, (c)

konflik antara pemilik tanah dengan perusahaan tambang (pertanahan), (d)

konflik antara pemerintah (Negara) dengan perusahaan tambang, (e) konflik

perburuhan dan (f) Konflik pengembangan masyarakat. 22

Pemetaan konflik dilakukan dengan mengelompokkannya ke dalam ruang-

ruang konflik. Kriteria-kriteria ruang konflik tersebut menurut Salim HS terbagi

ke dalam lima ruang konflik, yaitu:

a. Konflik data,  terjadi ketika seseorang  mengalami kekurangan informasi

yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat

informasi yang salah, tidak sepakat mengenai data yang relevan,

menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata

cara pengkajian yang berbeda

b. Konflik kepentingan,   disebabkan   oleh   persaingan   kepentingan yang

dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik

22 Ibid, hlm. 29-30
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kepentingan terjadi karena masalah yang   mendasar atau substantif

(misalnya uang   dan sumberdaya), masalah   tata cara (sikap dalam

menangani masalah) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya,

keadilan, rasa hormat).

c. Konflik hubungan antar manusia, terjadi karena adanya emosi-emosi

negatif yang  kuat, salah  persepsi, salah  komunikasi atau  tingkah laku

negatif yang berulang (repetitif). Masalah-masalah ini sering menimbulkan

konflik yang tidak realistis atau yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

d. Konflik nilai, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian baik

yang hanya dirasakan maupun memang nyata. Nilai adalah kepercayaan

yang digunakan manusia untuk memberi arti pada hidupnya. Sehingga konflik

nilai terjadi ketika seseorang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai

kepada orang lain atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dan

didalamnya tidak dimungkinkan adanya percabangan kepercayaan.

e. Konflik struktural,  terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan

akses dan kontrol terhadap sumberdaya, pihak yang berkuasa dan memiliki

wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya memiliki

peluang untuk meraih akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak

lain.23

Simon Fisher dkk dalam Salim mengemukakan teori yang menyebabkan

terjadinya konflik dalam masyarakat antara lain teori hubungan

23 Ibid, hlm. 29-30
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masyarakat menyebabkan adannya kelompok yang berlawanan sehingga

muncul permusuhan, dan teori kebutuhan manusia menyebabkan terjadinya

konflik karena tidak terpenuhi atau terhalanginya kebutuhan dasar manusia baik

fisik maupun mental. Konflik masyarakat dengan pertambangan tidak hal yang

baru di Indonesia. Pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan

eksplorasi, eksploitasi dan memilih mineral, menyuling, dan   operasi

lainnya dibawah tanah. Pengertian pertambangan dijumpai dalam Undang-

Undang No 4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.24

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pertambangan menurut

Maimunah dalam Salim HS antara lain karena : (a) salah urus terhadap

pengelolaan bahan tambang yang hanya dipandang sebagai komoditas

penghasil devisa dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga seluruh upaya

diserahkan mengeluarkan izin pertambangan sebanyak-banyaknya tanpa

memikirkan dampak yang terjadi akibat pemberian izin tersebut, (b)

pengingkaran hak rakyat atas penguasaan dan pengelolaan tanah, tidak ada

satupun Kontrak Karya Pertambangan yang mendaptkan izin persetujuan

rakyat terlebih dahulu sebelum berdirinya perusahaan tambang dan (c) daya

rusak sektor tambang tidak bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan dan

24 Ibid, hlm. 31
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Negara.

Ketakutan masyarakat terhadap dibuangnya limbah sisa hasil pertambangan akan

menyebabkan pencemaran air. Abiodun Alao menjelaskan air dan tanah dalam

kategori sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan

sumber daya alam yang lain seperti minyak bumi, batu bara dan gas bumi

dikategorikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk mendukung

pencapaian kenyamanan hidup manusia. Maka tak urung air menempati posisi

yang berbeda dibandingkan sumber daya alam yang lainnya karena air menjadi

sumber daya yang esensial dalam kelangsungan hidup manusia sehingga cara

apapun dilakukan untuk mengamankan pasokan air, baik dengan jalur diplomasi

maupun konfrontasi.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Potensi pertambangan emas di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way

Kanan cukup besar, namun sayangnya potensi tersebut belum dikelola secara

maksimal. Hasil dari pertambangan emas tersebut diharapkan dapat menopang

kehidupan ekonomi masyarakat yang sebelumnya berusaha di bidang pertanian

dan sektor usaha lainnya. Teknologi yang digunakan dalam mengelola potensi

pertambangan emas di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

dirasakan masih kurang memadai dan masih sebatas pertambangan tradisional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
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Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan peluang kepada para investor

untuk melakukan usaha pertambangan emas yang ada di Kecamatan

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Kebijakan tersebut diharapkan

akan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat di wilayah tersebut. Namun pada pelaksanaannya justru

menimbulkan konflik antara investor dengan masyarakat lokal yang hidup dari

penambangan emas tersebut. Adanya keresahan masyarakat disebabkan oleh

karena tidaknya ada ganti rugi, mata pencarian penduduk lokal yang hilang dan

terjadinya pencemaran lingkungan.

Konflik yang muncul antara investor dengan masyarakat lokal perlu dimediasi

dan diselesaikan antara investor, masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Resolusi konflik pertambangan emas di Kecamatan Blambangan Umpu

Kabupaten Way Kanan menemui beberapa kendala antara lain tidak temukannya

titik terang penyelesaian konflik antara investor dengan masyarakat lokal, hal ini

diindikasikan dengan pembakaran mesin pengolah emas di lokasi pertambangan

oleh masyarakat yang kontra dengan adanya kegiatan pertambangan emas oleh

investor tersebut belum terselesaikan secara tuntas. Meskipun langkah-langkah

penyelesaian konflik telah dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas

Pertambangan Daerah maupun jajaran Kepolisian.

Berdasarkan uraian pada tinjauan teori di atas, maka dapat disusun kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah peneliti

Konflik Penambangan

Menimbulkan keresahan:
1. Tidak ada ganti rugi
2. Mata pencarian yang hilang
3. Pencemaran lingkungan

Kendala dalam resolusi konflik penambangan emas di
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

PemerintahWarga

Resolusi Konflik

Investor

Tata kelola konflik (conflict management)
menurut Carpenter


