
 

BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di desa Satar Punda, Kabupaten 

Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Peneliti mengambil tiga 

(3) lokasi tambang yang telah tutup yaitu kampung Satar Teu, Lengko 

Lolok dan Serise. 

1. Deskripsi Desa Satar Punda 

 Kabupaten Manggarai Timur berdiri di tahun 2007, 

merupakan wilayah pemekaran dari Manggarai telah ditetapkan 

dalam Undang-undang nomor 36  tahun 2007. Kecamatan Lamba 

Leda merupakan salah satu kecamatan dari sembilan (9) 

kecamatan yang ada di Manggarai Timur. Beberapa kecamatan 

lainnya yaitu kecamatan Poco Ranaka, kecamatan Borong, kota 

Komba, Sambi Rampas, Elar selatan, Rana Mese, dan Poco 

Ranaka Timur (www. manggarai.go.id).  

 Badan Pusat Statistik Manggarai Timur (2016) 

mendeskripsikan geografis kecamatan Lamba Leda yaitu utara 

berbatasan dengan laut Flores, selatan berbatasan dengan 

kecamatan  Poco Ranaka, barat berbatasan dengan kabupaten 

Manggarai kecamatan Reok, timur dengan kecamatan Sambi 

Rampas 



 

      

 

  

 Luas wilayah  Satar Punda 21.66 km2 menduduki 6.22 % 

wilayah kecamatan Lamba Leda, 0,86%  Manggarai Timur secara 

keseluruhan. Secara iklim dan topografi hampir sama dengan 

wilayah Manggarai pada umumnya yaitu beriklim tropis dan sub 

tropis dengan topografi dikelilingi bukit, dataran serta ada daerah 

yang berpapasan langsung dengan pantai. Di tahun 2015 tercatat 

terdapat 2.167 jiwa yang menduduki kecamatan Lamba leda 

dengan 522 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Satar punda 

bekerja sebagai petani, menggantungkan penghasilan dari sawah 

maupun hasil kebun, untuk bentuk perekonomian rumah tangga 

lainnya di desa Satar Punda terdapat dua (2) kepala keluarga yang 

menyediakan jasa penggilingan padi, terdapat enam (6) buah 
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Gambar 4.1 Peta Pembagian Wilayah Manggarai 

Timur 



 

usaha kios barang konsumsi rumah tangga (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Manggarai Timur, 2016). 

 Eksplorasi dan kajian mengenai tambang di tanah 

Manggarai dimulai oleh PT.  Aneka Tambang di tahun 1980 

sebagai perusahan nasional milik negara. Selama tahun 2004-2007 

terdapat 13 perusahan tambang menduduki 21 area yang 

berpotensi memiliki endapan mangan di Manggarai. Di tahun 2008 

ketika Manggarai Timur memisahkan diri dari Manggarai, dua 

perusahaan besar yang memiliki izin tambang yaitu PT. Arumbai 

Mangan Bekti dan PT. Aditya mulai mengeksploitasi Manggarai 

Timur (Peruhe, 2012). 

 Mangan tersebar di desa Kajong, desa Bajak, desa 

Wangkung, desa Robek, desa Ropang, kecamatan Reok dalam 

tahapan prospeksi hingga operasi produksi. Ditemukan juga di- 

Satarnani, desa Satar Punda, kecamatan Lamba Leda, tambang ini 

sudah berada dalam tahap operasi produksi dan telah terbukti 

284.000.00 ton yang diproduksi oleh PT. Istindo Mitra Perdana. Di- 

Wae Pateng, kecamatan Cibal diprospeksi terdapat mangan juga. 

Perak, seng, tembaga dan timbal terdapat di Reo desa Wae Dara 

dalam tahapan eksplorasi oleh JOGMEC (Japan Oil, Gas and 

Metals National Corporation) (http://esdm.go.id/geosain/neraca-

mineral-strategish.html). 

http://esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategish.html
http://esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategish.html


 

 Perusahaan tambang membuka lapangan pekerjaan 

menyerap 91,98 % tenaga kerjanya berasal dari penduduk sekitar 

tambang. Sebanyak 76 orang warga yang dijadikan karyawan 

operasional, 142 orang bekerja sebagai tenaga kerja harian, 

melibatkan warga lokal di desa Satar Punda secara keseluruhan 

(Ahmadi, Wawancara, 2016). 

2. Subyek Penelitian 

 Peneliti mengambil mantan pekerja tambang sebagai subyek 

penelitian, dan sebagai triangulasi data turut melibatkan keluarga 

dan kerabat mantan pekerja tambang. Mantan pekerja tambang 

yang dipilih sebagai subyek adalah mereka yang telah bekerja di 

tambang minimal selama sepuluh tahun. Terdapat 2 subyek 

perempuan yang berasal dari Serise sedangkan lima 5 subyek laki-

laki dari kampung Satar Teu dan Lengko Lolok. Semua subyek 

terlibat dalam penelitian ini secara sukarela. 

Profil  subyek dapat dilihat di tabel berikut : 

 

 

Subyek Usia Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 
Akhir 

Domisili Lama Bekerja di -
Tambang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

63 
41 
60 
47 
54 
58 
51 

Perempuan 
Perempuan 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 

SD 
SD 
SD 
SMP 
SMK  
SD 
SMP 

Serise  
Serise 
Satar Teu 
Satar Teu 
Satar Teu 
Lengko Lolok 
Lengko Lolok 

(2004-2015) 11 tahun 
(2005-2015) 10 tahun 
(1997-2015) 18 tahun 
(2002-2015) 13 tahun 
(2000-2015) 15 tahun 
(2000-2015) 15 tahun 
(2000-2015) 15 tahun 

 

Tabel 4.1 Profil subyek penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan 

      akhir  dan lama kerja di tambang 

 



 

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

1. Survey dan Perizinan Penelitian  

 Sebelum mengumpulkan data utama berupa wawancara dan 

observasi terhadap partisipan. Peneliti melakukan survey awal 

yang dimulai sejak bulan 17 Mei 2016 hingga 17 Juni 2016 untuk 

mengetahui duduk persoalan seputar tutup tambang di desa Satar 

Punda. Survey awal ini berbentuk observasi partisipan, peneliti 

tinggal di salah satu rumah warga dalam kurun waktu  satu (1) 

bulan. Survey ini telah mendapat persetujuan dari beberapa pihak 

yaitu Universitas Soegijapranata sesuai dengan surat perizinan 

penelitian Nomor: 516/A.7/MP/IV/2016.  

 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan surat perizinan 

nomor: BPMDP2T.576/69/IP/V/2016, Kecamatan Lamba Leda 

dengan nomor perizinan: Pem.070/253/V/2016, serta Perizinan dari 

desa Satar Punda dengan nomor:  Pem.070/251/VI/2016. 

 Bulan Juni 2017, peneliti kembali ke desa Satar Punda untuk 

mengumpulkan data utama dengan surat perizinan dari Universitas 

Katolik Soegijapranata nomor: 689/A. 704/ MP/ VI/2017. Pihak 

desa yang telah mengenal peneliti hanya meminta untuk membuat 

surat izin perorangan (informed consent) karena wawancara yang 

dilakukan lebih bersifat individual. Informed consent diberikan di 

awal peneliti bertemu dengan subyek sebagai persetujuan untuk 



 

berpartisipasi dalam penelitian baik untuk diobservasi maupun 

diwawancarai.  

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Pengumpulan data dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 7 

Agustus 2017, selama pengumpulan data peneliti tinggal di desa 

Satar Teu di kediaman salah satu warga untuk memudahkan 

jalannya penelitian. Selanjutnya melalui tabel berikut penelliti 

menjabarkan pelaksanaan penelitian berupa waktu observasi dan 

wawancara per subyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subyek 
Observasi dan Wawancara 

I II III 

1 17 Juni 2017 
(11.30-13.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Serise 

19 Juni 2017 
(10.00-12.00 WITA) 
Halaman rumah, 
Serise 

20 Juni 2017 
(15.30-18.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Serise 

2 19 Juni 2017 
(14.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Serise 

21 Juni 2017 
(11.00-13.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Serise 

24 Juni 2017 
(14.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Serise 

3 20 Juni 2017 
(12.00-15.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Satar Teu 

26 Juni 2017 
(11.00-13.00 WITA) 
Kebun Subyek, Satar 
Teu 

27 Juni 2017 
(13.00-15.00 WITA) 
Tempat Peneliti Satar 
Teu 

4 29 Juni 2017 
(11.00-13.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Satar Teu 

6 Juli 2017 
(14.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, Satar 
Teu 

8 Juli 2017 
(15.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, Satar 
Teu 

5 30 Juni 2017 
(14.00-15.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Satar Teu 

7 Juli 2017 
(11.00-13.00 WITA) 
Rumah Subyek, Satar 
Teu 

10 Juli 2017 
(15.00-17.00 WITA) 
Rumah Subyek, Satar 
Teu 

6 11 Juli 2017 
(10.00-12.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

16 Juli 2017 
(14.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

18 Juli 2017 
(15.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

7 27 Juli 2017 
(15.00-16.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

1 Agustus 2017 
(10.00-12.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

7  Agustus 2017 
(11.00-12.00 WITA) 
Rumah Subyek, 
Lengko Lolok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2  Jadwal Pelaksanaan Observasi dan Wawancara 



 

C. Hasil Penelitian 

Deskripsi Subyek 1 

a. Identitas Subyek 1 

Domisili     : Serise 

Asal               : Sabu, Flores 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Usia        : 63 tahun  

Pendidikan Terakhir    : SD 

Pekerjaan     : Nelayan 

Status     : Bercerai  

Lama Kerja di Tambang : Sebelas  (11) Tahun  

Posisi di Tambang    : Buruh Pemisah Batu 

 

b. Hasil Observasi  

 Peneliti menemui subyek 1  di kediamannya, di kampung 

Serise tak jauh dari tanjung hasil reklamasi.  Bertubuh kecil, 

kurus, dengan kulit sawo matang, berkerudung, memakai jaket 

dan celana pendek menyesuaikan diri dengan keadaan pinggir 

laut yang anginnya kencang dan panas. Kebiasaan merokok 

membuat bibir subyek 1 terlihat kehitaman. Mata subyek tak lagi 

hitam, seperti mata renta lainnya berwarna keabuan. Postur 

tubuh tidak begitu tegap, karena kondisi kaki yang bermasalah. 



 

 Subyek 1 menjawab peneliti dengan ketus di awal 

perjumpaan, namun setelah peneliti menyampaikan tujuan dan 

maksud kedatangan, beliau bersemangat untuk berpartisipasi 

dalam wawancara dan observasi. Subyek 1 tinggal bersama 

seorang anak berumur lima tahun, di sebuah rumah berukuran 

kecil berdinding cacahan bambu, lokasinya berjauhan dengan 

rumah warga Serise yang lain. 

 Dalam observasi selanjutnya peneliti mengikuti kegiatan 

subyek 1, yaitu mencoco haju (memotong kayu; memisahkan 

kayu dari kulit luar dan menjemurnya untuk dijadikan kayu 

bakar). Disela kegiatan sesekali beliau beristirahat sembari 

memijat kakinya dan juga menghabiskan beberapa batang 

rokok. Ada penekanan pada ekspresi wajah dan intonasi ketika 

menanggapi pertanyaan mengenai perasaannya saat tambang 

tutup, dan matanya berkaca-kaca sambil memeluk anaknya, 

ketika peneliti bertanya mengenai harapan kehidupan 

selanjutnya tanpa tambang. 

 

c. Hasil wawancara  

1) Latar Belakang Subyek 1 

 Subyek adalah seorang janda yang ditinggalkan 

suaminya sejak tahun 1999, memiliki lima orang anak yang 

telah berkeluarga. Subyek bukan warga asli Manggarai 



 

Timur beliau datang dari Sabu (daerah Timor) ke Serise 

mengikuti suami mencari pekerjaan hingga akhirnya 

menetap di Serise. Subyek 1 diceraikan lantaran suaminya 

ingin menikah lagi, menjadi tantangan terbesar dalam 

hidupnya karena harus mengurus lima orang anaknya 

sendiri. Subyek mengangkat anak berumur lima tahun yang 

sesungguhnya adalah cucunya, untuk menemani masa 

tuanya, ketika semua anaknya telah mandiri dan hidup 

berbeda kota dengan subyek.  

 Kondisi kesehatan subyek 1 menurun akibat terserang 

tumor di kakinya sejak tahun 2007, keterbatasan dana 

membuatnya tidak mendapat pengobatan yang seharusnya 

sehingga semakin tahun semakin memburuk, ketika 

tambang masih ada beliau masih bisa mengusahakan 

pengobatan alternatif, namun ketika tambang tutup beliau 

tidak dapat melakukan apa-apa, subyek merasakan 

keterbatasan dengan hilangnya pendapatan dari tambang. 

 

2) Kehidupan Saat Ada Tambang 

 Subyek mulai bekerja di tambang pada tahun 2004 saat 

frekuensi mengangkut mangan dengan kapal tongkang di- 

pinggir laut Serise lebih sering daripada tahun sebelumnya. 

Bekerja di tambang mengharuskan subyek 1 mengikuti 



 

jadwal yang ditentukan dari pukul 08.00 WITA hingga pukul 

17.00 WITA. Bagi subyek 1, sisi baiknya tambang 

memberikan semua orang kesempatan bekerja apalagi bagi 

mereka yang memiliki keahlian seperti bisa membawa 

kendaraan, dan yang terpenting menurut subyek 1, ibu-ibu 

pun diberi kesempatan bekerja walau hanya ditempatkan di 

pekerjaan yang ringan seperti memisahkan batu,  tidak 

seberat kaum lelaki, meringankan beban wanita untuk tidak 

melaut.  

 Ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh subyek 

1 karena perusahaan tidak mengumumkannya seperti 

berapa banyak mangan di Serise, bagi subyek 1 informasi 

tersebut sebenarnya penting agar dapat mengetahui 

lamanya tambang beroperasi. Subyek pun menggambarkan 

bahwa perusahaan memonopoli sumber daya dengan 

mereklamasi pesisir sehingga mempersempit area untuk 

melaut, dan hal ini terasa hingga saat ini.  

 Secara ekonomi subyek sangat terbantu dengan 

adanya tambang. Kehadiran tambang membuat hidup lebih 

mudah, sebagai sumber ekonomi yang instan.  

“Setelah ada tambang ya ada sedikit baik karena ada gaji 
gitu jadi tidak terlalu susah cari duit cari makan. . . sampai 
gajinya 45 per hari UMPnya....Tambang ini tidak susah cari 
duit, bisa beli-beli alat rumahlah. . . ―(Wawancara Subyek 1, 
Juni 2017, Serise) 

 



 

 Subyek mulai dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

rumah tangga. Subyek 1 bekerja di bagian pemisahan batu 

mangan dan batu lainnya.  Dampak positif lainnya yang 

diperoleh dari adanya tambang yaitu memermudah akses ke 

air bersih, perusahaan membantu warga membangun 

fasilitas umum. 

 Keadaan ekonomi yang membaik turut memperbaiki 

status, subyek merasa status sosialnya pun ikut naik di mata 

masyarakat dengan bekerja di tambang. Bekerja dan 

memeroleh status sosial memberikan dampak positif pada 

diri subyek.  

“Mama rasa ya derajat naik sedikitlah. . .” (Wawancara 
Subyek 1, Juni 2017, Serise) 
 

Secara psikologis bekerja di tambang meningkatkan harga 

diri subyek dengan adanya rasa bangga yang muncul pada 

subyek 1 karena dapat bekerja di sebuah perusahaan, 

sebuah kesempatan yang datang sekali seumur hidup bagi 

subyek, rasa bangga juga muncul karena subyek dapat 

menghasilkan uang tanpa bergantung pada orang lain, juga 

karena status sosial ekonomi yang perlahan membaik. 

“. . . bangga kapan lagi bisa kerja di perusahaan.”  
(Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise)  
 

Dengan keadaan subyek 1 yang telah bercerai bekerja di 

tambang membuatnya merasa mandiri, dapat melunasi 



 

hutang, menghidupi keluarga tanpa bergantung pada orang 

lain. 

“. . . kita sudah bisa urus makan sendiri tidak hutang lagi, 
mama rasa ya bangga kapan lagi bisa kerja di perusahaan. 
Sudah tidak ada suami ya bisa kerja sendiri pas ada 
tambang ini.” (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise) 

 

 Subyek 1 menceriterakan bahwa hadirnya tambang 

menimbulkan pro dan kontra karena beberapa warga tidak 

menyetujui hadirnya tambang sehingga hubungan sosial 

menjadi semakin buruk antara pihak-pihak yang pro dan 

kontra. Subyek menambahkan bahwa akibat tambang 

masuk terjadi sengketa tanah yang hingga sekarang masih 

membuat pihak-pihak bermusuhan. Pihak yang setuju 

sebagian besar bekerja di tambang, yang tidak setuju 

cenderung memusuhi kelompok yang pro tambang.  

“Ada yang tidak setuju ada yang setuju jadi masalah sudah 
tidak baku baik. . .” (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, 
Serise) 

 

 Sebagai akibat adanya pihak yang pro dan kontra 

membuat relasi antar warga memburuk, tidak bertegur sapa, 

bermusuhan, menjadi kurang aktif berpartisipasi dalam 

kelompok, karena adanya sentimen pro dan kontra ini. Hal 

ini yang diungkap oleh subyek 1: 

“ . . . yang dulu ada sering ikut kegiatan di kampung jadi 
tidak pernah kelihatan, kalau ketemu sebentar tidak ada 
ramah-ramahnya sedikit . .  .” (Wawancara Subyek 1, Juni 
2017, Serise 



 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang  

 Subyek mengetahui adanya penutupan tambang dari 

perusahaan, yang beberapa minggu sebelumnya tidak 

melakukan produksi serta sebagian besar karyawan 

dirumahkan.  Setelah tutup tambang subyek  kehilangan 

pekerjaan, bekerja tidak tentu, kadang membuat kayu bakar 

dan bertahan dengan tanah di samping rumahnya bercocok 

tanam seadanya.  

“Uang tidak seperti dulu lagi ka, susah mati untuk dapat 
jual kayu juga bukan oto datang langsung beli dua atau 
tiga hari baru ada uang 10 ribu paling besar.” (Wawancara 
Subyek 1, Juni 2017, Serise) 
 

 Tutup tambang memengaruhi keadaan ekonomi subyek 

1 dengan penghasilan yang minim dan tidak tentu, 

menyulitkan subyek memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Keadaan ekonomi semakin memburuk dengan hilangnya 

modal alam, subyek tidak dapat melaut karena harus 

menyewa kapal mesin atau pergi berkelompok hingga ke 

tengah laut, keadaan ini disebabkan oleh perusahaan 

tambang yang mereklamasi daerah pesisir sehingga 

menyebabkan hilangnya daerah tangkapan ikan di pesisir.  

“Aduh mau suruh mama ke laut sekarang susah sudah jadi 
tempat sandar tongkang perusahan ada kasih pasir di 
pinggir sana, harus naik kapal motor tunggu banyak orang 
baru jalan ke tengah.” (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, 
Serise) 

 



 

Reklamasi yang dilakukan perusahaan menghilangkan 

alternatif ekonomi dan membuat subyek harus bergantung 

pada orang lain. 

 Relasi sosial pasca tutup tambang tidak berjalan 

dengan baik, konflik diawal adanya tambang masih tersisa 

beberapa warga masih saling bermusuhan, begitu pun 

dengan sentimen pro dan kontra terhadap tambang masih 

tetap ada dan itu yang dirasakan oleh subyek. Tutup 

tambang merenggangkan relasi sosial subyek 1 dengan 

warga lainnya, subyek tidak dilibatkan dalam kelompok, 

subyek pun mendapat komentar negatif karena menganggur 

ketika tambang tutup.  

 Secara psikologis beragam emosi negatif dirasakan 

subyek seperti rasa kecewa dan hancur akibat tutup 

tambang, di mana subyek telah berekspektasi terhadap janji 

perusahaan namun tak dapat dipenuhi, perusahaan berjanji 

untuk memberikan jaminan hidup setelah tambang tutup 

tidak terealisasikan. Rasa malu pun dialami subyek karena 

mendapatkan komentar negatif dari warga lain akibat tidak 

memiliki pekerjaan, rasa malu juga hadir karena subyek 1 

tidak dilibatkan berpartisipasi dalam kelompok. Subyek 1 

memilih pasrah dengan keadaan dan kesulitan yang dialami, 

lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.  



 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 

 Subyek 1 memaknai bekerja di tambang untuk 

mempermudah pemenuhan kebutuhan, sebagai sumber 

ekonomi, disaat subyek tidak memiliki pendamping hidup 

yang dapat menjamin ekonominya. Pemaknaan lainnya 

dengan menjadi buruh subyek dapat memenuhi segala 

keperluan rumah tangga merasa mandiri tanpa suami. 

Subyek juga merasa lebih dipandang oleh orang lain setelah 

mulai bekerja di tambang, derajat sosial ikut meningkat. Ada 

sebuah kebanggan karena dapat bekerja di perusahaan. 

  

5)  Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang   

a) Ketidakberdayaan 

 Tutup tambang menyisakan masalah dalam segala 

aspek kehidupan subyek membuat subyek 1 merasa 

tidak mampu untuk mengubah keadaan yang dialami. 

Keterbatasan sumber daya membuat subyek 1 tidak 

mampu untuk mengambil tindakan, mengubah keadaan  

atas tutupnya tambang.  

―Kita mau buat apa kalau tidak ada kerja begini ada 
duduk kosong saja tidak tau mau buat apa ini, tunggu 
orang datang panggil kerja saja.” (Wawancara Subyek 1, 
Juni 2017, Serise) 

 



 

 Hal ini juga difaktori oleh pemonopolian 

sumberdaya laut yang membuat kondisi subyek semakin 

terpuruk dengan dalam ketidakberdayaan untuk 

mengubah kehidupan pasca tutup tambang, laut yang 

sebenarnya dapat menjadi alternatif mengembalikan 

keadaan ekonomi, tidak dapat dimanfaatkan oleh subyek. 

“Aduh mau suruh mama ke laut sekarang susah sudah 
jadi tempat sandar tongkang perusahan ada kasih pasir 
di pinggir sana, harus naik kapal motor tunggu banyak 
orang baru jalan ke tengah.” (Wawancara Subyek 1, 
Juni 2017, Serise) 
 

 Ketidakberdayaan juga ditunjukkan oleh subyek 1 

dengan  adanya ketergantungan yang diarahkan kepada 

pihak lain membuat subyek menilai kondisi hanya dapat 

diubah dari luar bukan dari dirinya sendiri, terlihat subyek 

menunggu peluang perusahaan untuk dibuka kembali 

juga untuk dipekerjakan oleh orang lain, menjadi cermin 

ketidakberdayaan, cenderung apatis terhadap kondisi 

yang ada, menghasilkan minimnya usaha untuk 

mengubah keadaan.  

“. . .mudah-mudahan pemerintah bisa perhatikan sedikit 
untuk kita ini. . .Kita mau buat apa kalau tidak ada kerja 
begini ada duduk kosong saja tidak tau mau buat apa ini, 
tunggu orang datang panggil kerja saja.” (Wawancara 
Subyek 1, Juni 2017, Serise) 

 

 

 



 

b) Ketidakberartian  

 Rasa kecewa dan hancur membuat subyek pada 

akhirnya tidak mampu untuk menggambarkan rencana 

atau kehidupan selanjutnya. Subyek 1 sebelumnya 

sangat mengharapkan janji dari perusahaan namun hal 

tersebut tidak dapat terpenuhi. Subyek 1 tidak 

mengetahui apa yang harus dilakukan untuk hari 

selanjutnya, tidak memiliki rencana yang harus dijalankan, 

merasakan ketidakpastian akibat  tutup tambang. 

„. . . kalau besok atau lusa mama juga belum tau ni. . .” 
(Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise) 
 

Subyek menunjukkan ketidakmampuan untuk 

menentukan tujuan selanjutnya disaat tujuan 

sebelumnya tidak terpenuhi, ketidakpastian dan 

kecenderungan subyek 1 untuk pasrah kepada takdir, 

seperti yang diungkapkan. 

“Terpaksa ajalnya memang mama ni. . . . “  
(Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise) 

 

c) Isolasi 

 Gejala isolasi hadir ditandai dengan adanya rasa 

diabaikan, tidak dianggap, hingga membuat subyek 1 

menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan warga lain, 

karena tidak berdaya mengubah relasi yang semakin 

jauh dengan yang lain. Pasca tutup tambang beberapa 



 

warga tidak melibatkan subyek 1 untuk berpartisipasi 

dalam kelompok karena sentimen pro dan kontra 

tambang sebelumnya. Subyek yang ekslusikan dari 

kelompok memilih untuk menarik diri, seperti yang 

diungkapkan subyek: 

“. .  .mereka tidak anggap kita ada. . .kalau ada acara 
apa sebentar bukan mau panggil kita. . . lebih banyak 
tinggal di rumah (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, 
Serise) 
 
 

d) Ketidakberaturan 

 Kebingungan dan kebosanan menjadi tanda 

adanya ketidakberaturan pasca tutup tambang karena 

tidak ada rutinitas yang harus dilakukan, serta rencana 

yang telah lama dibuat tidak dapat terealisasi. Tak hanya 

karena hilangnya rutinitas, penarikan diri subyek 

menandakan adanya ketidakberaturan di mana 

sebelumnya, bersosialisasi dan berpartisipasi dalam 

kelompok menjadi sebuah norma namun kini, tidak 

dilaksanakan oleh subyek karena warga sendiri yang 

menciptakan situasi tidak kondusif untuk bersosialisasi, 

seperti yang diungkap subyek: 

“. . .dong sudah tidak panggil kita ya kita mau buat 
apa. . . .” (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise) 

  



 

 Sikap warga lain yang mengekslusikan subyek 1 

menjadi patokan baru yang mau tidak mau harus diikuti 

oleh subyek. 

 

e) Keterasingan diri  

 Komentar negatif akibat kehilangan pekerjaan 

membuat subyek merasa malu, tak hanya itu perasaan 

diabaikan, diekslusikan dan tidak dipandang turut 

menjadi sumber rasa malu membuat subyek memilih 

untuk menarik diri dari lingkungan sosial.  

“Mama juga sadar diri, dong sudah tidak panggil kita ya 
kita mau buat apa, lebih banyak tinggal di rumah, malu 
juga” (Wawancara Subyek 1, Juni 2017, Serise)  
 

 Secara ringkas skema berpikir subyek 1 dalam 

fenomena pasca tutup tambang disajikan dalam gambar 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan: merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

pemerintah 

2. Ketidakberartian, hilangnya tujuan, merasa kecewa, hancur dengan janji 

yang tidak terpenuhi, tidak adanya tujuan, berpasrah pada takdir 

3. Isolasi, merasa diabaikan, diekslusikan dengan tidak dilibatkan dalam 

kelompok 

4. Ketidakberaturan, menerima keadaan yang diekslusikan 

5. Keterasingan diri, rasa malu, merasa tidak dianggap, menarik diri 

 

Kondisi Psiko-sosial Saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar 

2. Hilangnya modal kehidupan akibat monopoli perusahaan  

3. Renggangnya relasi sosial dengan adanya sentimen pro dan kontra 

4. Emosi negatif seperti rasa kecewa, hancur, sedih, malu 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes, sebagai sumber ekonomi, memenuhi kebutuhan 

2. Laten, bekerja meningkatkan status ekonomi, memberikan identitas baru 

memberikan rasa bangga 

 

Kondisi Psiko-sosial Saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi, menghasilkan uang; 

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur serta adanya 

diferensiasi keahlian pada pekerja; 

3. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum, 

andanya pemonopolian sumberdaya alam, dengan adanya reklamasi; 

4. Tambang menjadi sumber konflik, merenggangkan relasi sosial, 

hadirnya sentimen pro dan kontra (hubungan ingroup-outgroup); 

5. Secara psikologis tambang meningkatkan harga diri, memberikan rasa 

bangga, mandiri, memberikan status sosial. 

Gambar 4.2 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada  

          Subyek 1 

SUBYEK 1 



 

6) Analisa Kasus Subyek 1 

 Hadirnya industrialisasi menyebabkan terjadinya 

monopoli modal yang dimiliki oleh masyarakat tradisional 

yaitu tanah dan laut dipergunakan demi kelancaran proses 

pertambangan. Monopoli modal di awal ketika tambang 

memberi konsekuensi terjadinya konflik antar warga dan 

perusahaan. Subyek pun mengalami hal serupa, laut yang 

direklamasi menghilangkan kemudahan subyek memeroleh 

akses sumberdaya, serta tidak transparannya perusahaan 

memberi informasi mengenai kapasitas produksi mangan 

yang harusnya diketahui oleh semua masyarakat yang 

terlibat di dalamnya. Seperti ungkap Smelser (dalam Etziony, 

1997), bahwa industrialisasi menghadirkan konflik 

kepentingan di antara penguasa dan masyarakat, adanya 

sistem kelas membawa masyarakat cenderung bekerja 

secara kolektif melahirkan kelompok-kelompok dengan 

identitas yang dibangun melalui  perusahaan.  

 Konflik dalam kelompok masyarakat terjadi dalam 

kasus subyek 1 dengan  terciptanya hubungan ingroup dan 

outgroup dengan adanya kelompok yang pro (mendukung) 

dan kelompok yang kontra (menolak) atas kehadiran 

tambang.  



 

 Ahmadi (2007) menggambarkan terbentuknya ingroup 

karena adanya sifat kerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, sedangkan terjadinya outgroup karena dalam 

kelompok memiliki sifat berlawanan dapat berupa konflik. 

Subyek merasa ingroup bersama kelompok buruh yang 

bekerja untuk perusahaan karena dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dan merasa outgroup dari kelompok 

yang menolak tambang dan pihak yang terlibat konflik 

dengan perusahaan, maupun pendukung tambang lainnya. 

Ahmadi (2007) menambahkan adanya stratifikasi dan 

diferensiasi membuat hubungan ingroup dan outgroup 

tercipta, subyek yang bekerja sebagai buruh dianggap oleh 

warga sekitar memiliki perbedaan peranan dan sedikit lebih 

baik status sosial dan ekonominya dari warga yang tidak 

bekerja di tambang, sehingga hal ini yang memicu terjadinya 

peminggiran ketika tambang tutup.  

 Tak hanya itu selama proses bekerja dalam 

perusahaan terbentuklah perasaan dalam kelompok atau 

kohesi kelompok melibatkan interaksi berulang-ulang antara 

anggota, kepuasan dari hubungan yang terjalin, dukungan 

sosial, solidaritas. Kohesi ini berkembang, memberikan 

emosi, menjadi bagian dari identitas, hal ini yang kemudian 

menjadi penguat bagi subyek untuk memaknai pekerjaan di- 



 

tambang (Ahmadi, 2007). Subyek terlihat tidak hanya 

memaknai bekerja di tambang sebagai sumber ekonomi saja, 

melainkan ada arti yang lebih dalam yaitu sebagai sumber 

identitas yang memberikan status sosial, meningkatkan 

harga diri subyek. 

 Kesempatan subyek bekerja di perusahaan 

menggambarkan adanya pergeseran status perempuan ke 

ranah publik, sebagai pekerja mendapat penghasilan sendiri, 

walaupun hanya sebagai buruh harian pemisah batu dengan 

upah rendah. Hal ini seiring dengan pandangan Abdullah 

(2006) yang menggambarkan bahwa, kehidupan wanita 

yang bekerja di pabrik tak lagi hanya sebagai ―yang 

membantu‖, melainkan sebagai tokoh utama dalam rumah 

tangga mengambil keputusan (membiayai kehidupan 

keluarga, membiayai sekolah anak, mendapatkan akses 

kesehatan) karena subyek menghasilkan uang. Tranformasi 

ini memberikan persepsi dan gambaran masa depan yang 

berbeda dari sebelumnya, bahwa subyek dapat hidup 

mandiri tanpa bergantung pada laki-laki.  

 Bekerja di perusahaan dan dibayar, bagi wanita 

merupakan sebuah bentuk kemandirian, memiliki otonomi 

sendiri, memiliki kegiatan rutin, serta mendapatkan 

penguatan dari lingkungan (Lennon, 1994). Subyek pun 



 

dalam wawancara menggambarkan hal yang sama bahwa 

beliau dapat menunjukkan kemandirian, dihargai dan 

dipandang baik, ini merupakan penguatan positif dari 

lingkungan. Tersirat bekerja di tambang merupakan awal 

subyek keluar dari inferioritas, suatu perasaan yang 

membuat seseorang merasa tidak sebaik dan sepenting 

orang lain, kesempatan ini pun membuat subyek dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki menjawab tantangan 

kehidupan, merasa lebih mandiri dan dipandang baik oleh 

orang lain (Sumiarni, 2004). Lennon (1994) menambahkan 

bahwa, dengan bekerja wanita mendapatkan dirinya mandiri, 

terarah dan merasa dirinya dapat mengontrol kehidupannya. 

Berlaku sebaliknya jika kehilangan pekerjaan, perasaan 

tidak berdaya, tidak berarti, dan tidak beraturan akan 

dirasakan oleh wanita, dan ini pun yang dialami subyek 

ketika tutup tambang. 

 Tambang yang tutup menyebabkan tidak adanya 

kegiatan produksi, subyek kehilangan pekerjaan, hilangnya 

sistem kelas serta yang paling dirasakan adalah hilangnya 

modal. Telah dijelaskan akibat reklamasi yang dilakukan 

perusahaan subyek tidak dapat kembali kepada modal 

kehidupan sebelumnya yaitu laut.  



 

 Hilangnya pekerjaan mendominasi terjadinya alienasi 

pada subyek 1. Malik (2014) menerangkan bahwa orang 

yang tidak bekerja akan mengalami dampak alienasi 

ketidakberdayaan merasa dirinya tidak mampu dan berharap 

pada kekuatan dari luar, subyek pun terlihat demikian masih 

berharap pada perusahaan untuk dibuka kembali, diperburuk 

dengan hilangnya modal alam yaitu laut yang direklamasi, 

subyek kehilangan sumber daya untuk bertahan hidup 

menjadikan subyek tergantung pada orang lain. 

Ketergantungan akan menimbulkan suatu perasaan 

ketidakberdayaan jika yang menjadi akar ketergantungan 

tidak ada. Tanpa pekerjaan ketidakberdayaan semakin kuat 

sebagai respon emosi, menyebabkan harga diri yang 

berkurang (dalam Kapuvari, 2011). Efek lebih jauh dari 

ketergantungan adalah tidak mampunya seseorang dalam 

mengambil keputusan. Wiliemse (2015) melihat hal ini 

diakibatkan oleh ketidakberdayaan yang membuat individu 

merasa rendah diri, menyalahkan diri, kurangnya 

kepercayaan diri, bergantung pada kekuatan dari luar diri, 

menyebabkan ketidakmampuan individu dalam pengambilan 

keputusan mencari pekerjaan yang lain, sehingga tetap 

dalam keadaan ekonomi yang memburuk. 



 

 Ketidakberartian dirasakan subyek dengan hilangnya 

tujuan, hal ini karena subyek menggantungkan harapannya 

pada perusahan tambang, penjelasan Lennon (1994) 

menunjukkan bahwa dengan bekerja perempuan 

mendapatkan harapan dan tujuan hidupnya, tetapi itu semua 

hilang setelah tutup tambang. Tujuan yang digantung 

bersama dengan janji perusahaan tidak dapat terealisasikan, 

tidak ada tujuan lain, subyek hanya dapat berpasrah 

terhadap keadaan, apatis.   

 Hilangnya sistem kelas mengharuskan subyek untuk 

kembali menjalani aktivitas yang tidak beraturan sama 

seperti sebelum tambang itu ada. Sehingga rasa kehilangan 

arah atau tidak memiliki tujuan dirasakan selama tidak ada 

aktivitas rutin. Ketidakberaturan juga dipegaruhi oleh 

hilangnya norma sebelumnya yang dipercaya subyek, 

berperan aktif dalam kelompok menjadi sebuah norma, 

namun dengan kondisi yang diciptakan oleh warga, subyek 

diekslusikan membuat subyek menerima keadaan tersebut 

sebagai sebuah norma baru, untuk tidak terlibat dalam 

kelompok.  

 Isolasi diri  ditunjukkan subyek merasa sendiri dan tidak 

dianggap oleh orang lain. Isolasi diri memengaruhi 

keterasingan diri, rasa rendah diri yang muncul akibat tidak 



 

dianggap oleh orang lain. Stavrova (dalam Williemse, 2015) 

menyebutkan bahwa masalah psikologis karena tidak 

bekerja lebih disebabkan oleh individu yang tidak lagi 

mampu melakukan pembuktian kepada kelompok sosialnya 

dan karena adanya penolakan dari lingkungan. Seperti 

penyindiran dan pengabaian yang dirasakan oleh subyek 

wilayah Serise. Subyek 1 merasa diabaikan karena tidak lagi 

berstatus sebagai buruh, membuat dirinya malu. Isolasi pun 

terjadi karena di awal hadirnya tambang telah tercipta konflik, 

memecah belah masyarakat sehingga tak heran relasi sosial 

menjadi renggang, ditambah dengan adanya penyindiran 

sehingga penarikan diri dari lingkungan menjadi jalan keluar 

yang diambil subyek. Pemaknaan kerja di tambang sebagai 

sumber identitas, status sosial turut memengaruhi isolasi dan 

keterasingan diri yang terjadi karena semua makna itu tidak 

lagi diperoleh subyek.  

 Dapat digambarkan secara garis besar kehilangan 

pekerjaan menjadi faktor utama munculnya alienasi 

ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidak- 

beraturan, dan keterasingan diri. Pemaknaan bekerja 

sebagai fungsi laten yaitu sumber identitas dan status sosial 

menyumbang pengaruh terhadap gejala isolasi dan 

keterasingan diri.  



 

Deskripsi Subyek II 

a. Identitas Subyek 2 

Domisili         : Serise, desa Satar Punda 

Asal          : Manggarai Timur 

Jenis Kelamin                 : Perempuan 

Usia           : 41 tahun  

Pendidikan akhir         : SD 

Pekerjaan          : Petani 

Status          : Menikah 

Lama Kerja di Tambang : Sepuluh  (10) Tahun  

Posisi di Tambang         : Buruh Pemisah Batu 

 

b. Hasil Observasi 

 Subyek 2  berpostur tubuh agak gemuk, berkulit 

cokelat gelap, berambut keriting kecokelatan yang diikat ke 

belakang. Selalu mengunyah sirih pinang ketika peneliti 

menemui subyek sehingga bibir dan giginya berwarna merah 

bata ketika terlihat. Kediaman subyek 2 tidak jauh dari 

subyek 1, dekat dengan laut, sehingga untuk beradaptasi 

dengan cuaca yang panas subyek mengenakan celana 

pendek dan kaos saat ditemui.  

 Terdapat balai-balai bambu di bawah pohon asam, di- 

depan rumah subyek, menghadap ke laut yang dipakai untuk 



 

bersantai, dalam beberapa kali kesempatan observasi dan 

wawancara peneliti melakukannya di tempat tersebut. 

Peneliti disambut dengan ramah oleh subyek 2 bersama 

suami dan juga enam orang anaknya. Rumah subyek 2 

sangat sederhana berdinding kayu beralaskan lantai tanah.  

 Aktivitas subyek 2 selama ditemui peneliti adalah 

membuat kayu bakar (coco haju). Tanah di samping rumah 

dimanfaatkan untuk ditanami beberapa sayuran, sedangkan 

halaman terbuka dipakai subyek untuk menjemur kayu bakar 

yang akan dijual. Anak-anak beliau senantiasa ikut 

membantu aktivitas yang dilakukan. Ekspresi sedih 

ditunjukkan ketika berbicara mengenai dampak tutup 

tambang yang dirasakan oleh subyek 2. Ekspresi senang 

ditunjukkan ketika subyek berceritera mengenai kehadiran 

tambang yang memberikan perubahan pada kehidupan 

subyek 2. Subyek menunjukkan ekpresi kecewa ketika 

membahas mengenai keadaan ekonomi, suami subyek yang 

tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. 

 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 2 

 Subyek menikah di tahun 2003 dikaruniai empat 

orang anak. Untuk membantu saudaranya, subyek  



 

memutuskan untuk mengangkat dua anak dari 

saudaranya tersebut. Hidup dan menetap di Serise 

karena mengikuti suami yang merupakan orang Satar 

Punda. Anak pertamanya masih duduk di kelas IV 

sekolah dasar, yang kedua duduk di kelas II sekolah 

dasar, sedangkan anak ketiga yang harusnya masuk 

sekolah dasar terpaksa belum disekolahkan karena 

keterbatasan biaya. Wanita lulusan SD ini bekerja 

sebagai ibu rumah tangga, membantu suami dengan 

bertani sedangkan suaminya bekerja sebagai nelayan 

dan penjaga gudang milik perusahaan tambang.  

 

2) Kehidupan Saat Ada Tambang   

 Subyek bergabung dengan tambang pada tahun 

2005 setelah melihat adanya perbaikan hidup dari 

beberapa tetangga yang ikut bekerja di perusahaan 

tambang. Subyek mengakui bahwa dirinya tidak begitu 

aktif untuk mencari informasi mengenai tambang, hanya 

bekerja sesuai perintah, mengikuti jadwal dan posisi yang 

telah ada. Lebih lanjut subyek menceriterakan 

ketidakrelaan harus melepaskan kebun milik suaminya 

yang berada di dekat tambang untuk keperluan 

perusahaan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. 



 

Kompensasi terpaksa diterima, dan berharap dapat terus 

menjadi karyawan sehingga ada penghasilan tetap. 

 Kehidupan ekonomi membaik dengan hadirnya 

tambang, tambang  membantu memenuhi pokok maupun  

keperluan yang lain, sehingga subyek bisa membiayai 

anak sekolah. Subyek pun menjelaskan bahwa selama 

ada tambang dapat membeli beras tidak susah mencari 

makan, sebelumnya hanya dapat bergantung pada 

jagung dan umbi-umbian sebagai makanan pokok. Setiap 

akhir bulan ada penghasilan tetap dari perusahaan hal ini 

memudahkan subyek untuk menjalin kerja sama dengan 

toko penyedia bahan pokok. 

 Relasi sosial dengan masyarakat sekitar ketika ada 

tambang diakui subyek berjalan dengan baik tidak begitu 

bermasalah dengan adanya tambang, beliau 

berpendapat bahwa dengan bekerja di tambang relasi 

semakin bertambah dengan adanya pihak toko yang mau 

bekerja sama dengan kelompok buruh untuk menjamin 

sembako. Relasi sosial yang semakin luas khususnya 

dengan pihak toko membuat subyek merasa dirinya 

dihargai. Status sebagai buruh membuat merasa 

dipercayai, sedikit dihormati dibandingkan dahulu 

sebelum menjadi buruh di tambang, sehingga kebutuhan 



 

keluarga dapat tercukupi. Tak hanya itu perubahan lain 

yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga yaitu 

dapat membangun rumah sehingga merasa kehidupan 

lebih baik dengan adanya tambang. Subyek merasa 

hidupnya sejahtera dengan adanya tambang, 

memberikan jaminan yang membuatnya tidak khawatir 

akan masa depan. 

“. . . bo eme manga pekerjaan kaling imbi lise 
ngancen teing dea agu gola anggap kin 
ami. . .mbengkes nai, rasan ga di’a.” (Wawancara 
Subyek 2, Juni 2017, Serise)  
[kalau ada pekerjaan kami dipercaya, dapat memberi 
beras dan gula (sembako), kami dianggap oleh mereka 
(toko), tenang rasa di hati, rasanya baik karena 
dianggap] 

 

Pekerjaan membuat subyek dapat menjalin kerja sama 

yang mendatangkan rasa dihargai, dipercaya oleh orang 

lain.  

 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang  

 Ketika tambang berhenti, subyek harus kembali ke 

kehidupan yang semula, susah untuk mendapatkan 

penghasilan. Kini subyek hidup dengan membuat kayu 

bakar, karena kayu mudah diperoleh, tapi subyek pun 

merasa kesulitan karena banyaknya jumlah 

pengangguran yang sama-sama beralih pekerjaan 

menjadi penjual kayu bakar. Subyek sangat 



 

mengharapkan perusahaan masuk kembali bisa 

menenangkan hati, tidak membuat khawatir. Subyek 

merasa hidup terasa berat, ditambah kebun yang telah 

dijual kepada perusahaan.  

 Tutup tambang mengurangi pemasukan ekonomi 

subyek 2, subyek 2 dan suaminya kehilangan pekerjaan 

akibat tutup tambang. Keadaan finansial yang tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,  

membuat dua anaknya harus berhenti sekolah karena 

tidak ada biaya lagi. Tanah yang telah dijual kepada 

perusahaan tidak dapat dijadikan alternatif untuk 

membantu memperbaiki keadaan ekonomi. Reklamasi 

yang dilakukan perusahaan di pesisir tempat tinggal 

subyek 2 menutup peluang mendapatkan pemasukan. 

“Ngoeng ngger olon eme masuk kole perusahaan 
mbengkes nai dia kole eme masuk kole perusaahan 
hoo ga toe ngancen pande apa-apa. Mendo keta 
mose ho’o....” (Wawancara Subyek 2, Juni 2017, 
Serise) 
[Ingin selanjutnya perusahaan masuk kembali, tenang 
hati, kembali membaik kalau perusahaan masuk lagi, 
sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Berat sekali hidup 
ini] 
 

  Subyek mengungkapkan bahwa, perusahaan 

menyampaikan sendiri akan tutup, dan berhenti 

melakukan kegiatan produksi, semua karyawan 

diberhentikan, namun suami subyek masih dipercayakan 

untuk menjaga gudang bahan peledak. Subyek merasa 



 

ada yang hilang karena tidak ada aktivitas di rumah, 

mencari kayu bakar hanya sekali seminggu dan hari-hari 

lainnya kadang tidak melakukan apa-apa.  

  Masalah hubungan sosial yang dialami oleh subyek 

2 lebih menyangkut kerja sama dengan pihak toko 

sembako yang harus dihentikan, memengaruhi jaminan 

ekonomi yang juga harus dihentikan, tak hanya pihak 

toko, subyek merasa tetangga dekat pun tidak mau 

menolongnya.  Dalam ranah privat masalah ekonomi 

memengaruhi hubungan suami- istri, masalah ini kerap 

menjadi sumber pertengkaran antara subyek 2 dengan 

suaminya. Konflik rumah tangga dalam kehidupan 

subyek 2 hadir terdesak oleh masalah ekonomi, 

ditambah modal kehidupan berupa tanah yang telah 

dijual kepada perusahaan mengharuskan untuk segera 

menemukan pekerjaan lain, di sisi lain subyek 2 sangat 

bergantung pada pengambilan keputusan suaminya 

yang tak kunjung mencari pekerjaan baru, bergantung 

pada perusahaan menjaga gudang dengan penghasilan 

yang tidak dapat menghidupi keluarganya. Konflik rumah 

tangga diwarnai dengan pertengkaran verbal; memarahi. 

 
 
 
 



 

“Tiap leso kaut ribut agu rona kudut kawe hang, 
kudut kawe pekerjaan hot lebih cekoen, ribut hitu 
kaut. Raha tiap leso, ai tae daku hau kawe pekerjaan 
hot di’a, asi jaga gudang toe ngancen mose agu 
seng rongko hitu, toe manga dia tuung.” (Wawancara 
Subyek 2, Juni 2017, Serise) 
[Setiap hari mempermasalahkan masalah pekerjaan 
dengan suami, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. 
Tiap hari bertengkar, karena saya menyuruh suami 
mencari pekerjaan yang layak, melarangnya bekerja 
sebagai penjaga gudang karena uang rokok dari 
perusahaan tidak bisa menghidupi keluarga, sungguh 
tidak enak] 

 Relasi bertetangga masih dirasakan subyek 

berjalan dengan baik, walaupun kadang berhenti bekerja 

di tambang menjadi bahan pembicaraan warga kampung 

terhadap dirinya. 

 Secara psikologis jaminan ekonomi yang tidak 

diterima lagi menimbulkan kekhawatiran terhadap 

keberlangsungan keluarga subyek, menjadi sebuah 

tekanan dan beban. Pihak toko yang tidak mau 

menjalani kerja sama lagi membuat subyek merasa tidak 

dipercaya, tidak dianggap diabaikan. Tak adanya 

kepedulian dari warga sekitar membuat subyek 2 merasa 

sendiri menghadapi kesulitan tutup tambang. Dua orang 

anaknya harus putus sekolah menambah tekanan 

sehingga subyek merasa tidak menjadi orang tua yang 

baik bagi anaknya.  

 

 



 

“Du toe manga toe ma anggap lise. Du tadu tambang 
ho ga mora kerja toe manga teing beras kole lise ai 
toe ngancen bayar toe manga seng akhir bulan ga. . . 
toe manga imbi lise....” (Wawancara Subyek 2, Juni 
2017, Serise) 
[Saat tidak ada tambang tidak dianggap oleh mereka 
(toko). Saat tutup tambang hilang pekerjaan tidak diberi 
beras lagi oleh toko karena tidak bisa membayar tidak 
ada uang di akhir bulan... tidak dipercaya toko...] 

 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 

 Bekerja di tambang lebih utama dimaknai oleh 

subyek sebagai sumber ekonomi yang dapat membantu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat membiayai 

sekolah anak serta untuk membangun rumah. 

Pemaknaan lainnya yaitu dengan menjadi buruh subyek 

mendapat identitas baru sehingga lebih dipercaya oleh 

toko sembako, kepercayaan ini kembali bermuara pada 

kemudahan pemenuhan ekonomi bagi subyek.  

 

5) Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan 

 Ketidakberdayaan pada subyek 2 ditunjukkan 

dengan tidak mampunya subyek untuk mengambil 

keputusan memperbaiki keadaan, hal ini diperburuk 

dengan tanah yang telah dijual yang sebenarnya 

dapat menjadi alternatif dikala tambang tutup. 

Ketergantungan menjadi salah satu indikator subyek 



 

mengalami ketidakberdayaan, subyek masih 

mengharapkan perusahaan untuk kembali beroperasi, 

juga bergantung pada keputusan suami untuk 

memperbaiki keadaan.   

“. . . kembali semula rona daku ga toe manga 
kerja hanya betul-betul uang rokok dari 
perusahaan  ai tanah ami ga kontrak ole 
perusahaan. . .” (Wawancara Subyek 2, Juni 2017, 
Serise) 
[kembali seperti sediakala, suami saya tidak 
memiliki pekerjaan, betul-betul hanya uang rokok 
yang diberikan perusahaan karena tanah kami 
dikontrak perusahaan...] 

 

b) Ketidakberartian 

 Subyek hanya mengingat kedua anaknya yang 

tidak dapat melanjutkan sekolah, dan tidak tahu harus 

sampai kapan anak-anaknya hanya tinggal di rumah, 

subyek merasa menjadi orang tua yang tidak baik 

bagi anaknya. Tujuan untuk bekerja lama dengan 

perusahaan tidak terwujud, padahal tanah telah dijual 

sebagai gantinya, tujuan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang masih tergantung pada keputusan 

suami subyek, sehingga hal ini menjadi beban 

tersendiri bagi subyek.  

“. . . ai tae daku hau kawe pekerjaan hot di’a, asi 
jaga gudang toe ngancen mose agu seng rongko 
hitu. . . “(Wawancara Subyek 2, Juni 2017, Serise) 
[....saya mengatakan untuk mencari pekerjaan yang 
lebih baik, jangan menjaga gudang karena tidak bisa 
hidup hanya dengan uang rokok...] 



 

c) Keterasingan diri 

 Subyek juga merasa  rendah diri dari orang lain 

yang masih bisa bekerja di kebun masih dapat 

menghasilkan uang, sedangkan subyek kini tidak 

dapat berbuat apa-apa, menganggur, subyek malu 

dijadikan bahan pembicaraan warga kampung. Tak 

hanya itu, subyek pun menilai dirinya sebagai orang 

tua yang kurang baik karena tidak dapat 

menyekolahkan anaknya akibat masalah ekonomi 

yang dilanda, menjadi orang tua yang gagal 

memberikan kehidupan yang layak bagi anak-

anaknya.   

“Bo manga ata tombo musi mai, hitu keta ata pande 
ritak.” .” (Wawancara Subyek 2, Juni 2017, Serise) 
 [Ada orang yang membicarakan di belakang, itu 
yang membuat malu] 
 

 Subyek 2 pun merasa gagal menjadi orang tua 

karena tidak mampu menyekolahkan anaknya karena 

masalah ekonomi selama tambang tutup, subyek 

merasa dengan tidak menyekolahkan anaknya ia 

tidak mampu memberikan kehidupan yang baik bagi 

anak-anaknya. 

“. . .toe manga dia tu’ung jadi ata tu’a ai pikir 
daku beheng kerja one tambang kali ga nggo’o.” 
(subyek 2) 
[tidak baik menjadi orang tua, karena saya berpikir 
akan bekerja lama di tambang, tetapi seperti ini] 

 



 

Keterasingan diri ini juga ditunjukan dengan adanya 

rasa diabaikan, tidak dianggap oleh toko, tidak 

dipercaya oleh orang lain.  

“Du toe manga toe ma anggap lise....toe manga 
imbi lise toko.” (Wawancara Subyek 2, Juni 2017, 
Serise)  
[Saat tidak ada tambang kita tidak dianggap...tidak 
dipercaya oleh toko] 
 

Selain itu adanya rasa kesendirian dalam 

menghadapi tutup tambang, subyek merasa tidak ada 

yang memberikan bantuan sehingga harus 

menanggungnya sendiri.  

“Rasa keta hanang koe mose ho’o  toe ngancen 
harap ata bana ga. . .” (Wawancara Subyek 2, 
Juni 2017, Serise) 
[Rasa sekali jalani hidup ini sendiri, tidak dapat 
berharap pada orang lain] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan; merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

pemerintah, bergantung kepada suami 

2. Ketidakberartian; hilangnya tujuan, merasa kecewa, hancur dengan janji 

yang tidak terpenuhi, tidak adanya tujuan, berpasrah pada takdir 

3. Isolasi; merasa diabaikan, dipinggirkan, merasa sendiri 

4. Keterasingan diri; rasa malu, merasa tidak dianggap, tidak dipercaya, 

menjadi orang tua yang tidak baik 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya Pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar; 

2. Hilangnya modal akibat monopoli perusahaan: reklamasi dan tanah 

yang telah dijual; 

3. Masalah dalam rumah tangga; 

4. Emosi negatif, merasa tidak dipercaya, tidak dianggap, merasa menjadi 

orang tua yang buruk, merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan. 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes; bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 

2. Laten; bekerja memeroleh relasi sosial dapat bekerja sama dengan 

pihak toko, identitas, status sosial (lebih dihargai, dipercaya) 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi, menghasilkan uang; 

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur;  

3. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum 

sekaligus, memonopoli sumberdaya  alam yang dimiliki masyarakat, 

dengan adanya reklamasi di pesisir Serise; 

4. Subyek menjual tanah kepada perusahaan; 

5. Secara psikologis tambang memperluas relasi, subyek dapat 

memeroleh jaminan ekonomi dari pihak toko. 

SUBYEK 2 

Gambar 4.3 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada  

          Subyek 2 



 

6) Analisa Kasus Subyek 2  

 Pada kasus subyek 2 monopoli modal menjadi 

masalah utama yang memengaruhi alienasi. Kapuvari 

(2011) mengungkapkan bahwa kehilangan pekerjaan 

menyebabkan ketidakpastian ekonomi, status ekonomi 

itu sendiri menjadi unsur penting dalam kehidupan, 

ekonomi telah menjadi penentu kualitas kehidupan 

seseorang. Kehidupan individu dikontrol dengan ada 

tidaknya pendapatan yang dapat menjamin 

keberlangsungan hidup. Individu menjadi tergantung 

pada sumber ekonomi. 

 Terjalinnya hubungan antara subyek dan toko 

menjadi tema yang kuat juga dalam kasus ini. Subyek 

merasa dipercaya oleh pemilik toko ketika masih menjadi 

buruh sedangkan tidak dianggap ketika sudah tidak 

menjadi buruh. Memberikan sebuah pengertian bahwa 

toko penyedia sembako hanya menjalankan tugas 

sebagai pasar yang berasas untung rugi, juga 

mengutamakan self interest (keuntungan pribadi), selama 

buruh berguna maka akan dilayani jika tidak maka tidak 

akan terjadi interaksi (Hasiman, 2014). Agnew dan 

Lehmiller menggambarkan situasi seiring dengan teori 

interaksi sosial, interaksi akan terjadi tergantung pada 



 

harapan akan hasil, adanya pertukaran, keuntungan apa 

yang akan diperoleh ketika menjalin hubungan dengan 

pihak tertentu (dalam Baumeister & Vohs, 2007). 

Interaksi subyek dan toko pun demikian, toko menilai 

subyek memberikan keuntungan ekonomi, membuat roda 

perekonomian berputar, sehingga memberikan 

penguatan berupa sembako, ketika subyek tidak menjadi 

buruh, toko tidak berinteraksi dengan buruh karena tidak 

ingin mengalami kerugian. Interaksi ini dimaknai sebagai 

kontak sosial yang menguntungkan sebagai buruh. 

 Subyek 2 mengalami banyak tekanan berdampak 

psikologis dalam relasi suami istri, membuat hubungan 

tidak harmonis karena munculnya kemarahan; agresi 

verbal (memarahi), yang diarahkan kepada suami. 

Seperti dalam teori frustasi-agresi Bushman dan 

Thomaes (dalam Baumeister & Vohs, 2007) menjelaskan 

bahwa adanya harapan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan atau karena adanya halangan hingga tidak 

mencapai tujuan akan menyebabkan frustrasi, lalu terjadi 

agresi. Dapat dilihat subyek telah menjual tanahnya 

berharap tambang beroperasi lama namun kenyataannya 

tambang tutup. Tak hanya itu pemicu lainnya yaitu 

kejadian tak menyenangkan, suami subyek yang pasrah 



 

menjadi penjaga gudang dengan gaji yang tak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, 

harapan lain yang tidak terwujud, anak subyek yang  

putus sekolah, subyek khawatir akan dilabel sebagai 

orang tua yang tidak baik, semua ini menjadi pemicu 

terjadinya  agresi verbal dalam rumah tangga subyek. 

 Subyek yang adalah wanita memberikan gambaran 

khusus dalam kasus ini. Suciarto (dalam Sidabalok dan 

Pratiwi, 2010) menggambarkan peran perempuan dalam 

daur hidup keluarga menjadi hal yang penting, menjadi 

terganggu ketika sumber daya itu hilang. Sebagai wanita 

posisi subyek kembali menjadi pengelola ekonomi 

keluarga setelah tambang tutup. Monopoli modal  dan 

kehilangan pekerjaan menyebabkan hilangnya sumber 

daya yang harus dikelola subyek. Siklus hidup keluarga 

menjadi hal utama yang dikhawatirkan saat hilangnya 

pekerjaan, ditambah dengan sikap suami subyek yang 

masih bergantung pada perusahaan dengan penghasilan 

kecil membuat subyek harus menunggu perubahan 

keputusan dari suaminya, memberikan tekanan pada 

subyek.  

 Alienasi yang muncul pasca tutup tambang lebih 

banyak dipengaruhi oleh putusnya kerja sama 



 

perusahaan dan toko sembako, subyek terlanjur 

tergantung pada toko, menyebabkan ketidakberdayaan 

dalam mencari sumber ekonomi. Rasa ketidakberdayaan 

ini akan memengaruhi suasana hati dan persepsi diri, jika 

semakin memburuk akan membuat individu menjadi 

pesimis, mengalami banyak tekanan negatif serta tidak 

mampu untuk beradaptasi terhadap keadaan yang baru 

(Farrè, Fasani, & Mueller, 2015). Doodley (dalam 

Williemse, 2015) mengungkapkan semakin lama 

seseorang berada dalam ketidakberdayaan; rendahnya 

harga diri semakin tidak memiliki intensi untuk 

memperbaiki keadaan, mencari pekerjaan. Dalam 

ketidakberdayaan seseorang cenderung menilai situasi 

tidak dapat dikontrol oleh dirinya, sehingga berharap 

pada pihak lain untuk menolongnya, orang yang tidak 

bekerja cenderung membuat penilaian eksternal akan diri 

dan situasinya (external locus of control) sehingga tidak 

mengubah situasi yang ada. Ketidakberdayaan membuat 

seseorang menyerah dan menarik diri, tidak memiliki 

usaha untuk melawan situasi yang membuatnya frustrasi 

(Baumeister & Vohs, 2007)(a). Dapat dilihat bahwa, 

ketergantungan subyek 2 baik pada perusahaan maupun 



 

suaminya menyebabkan ketidakmampuan subyek dalam 

mengambil keputusan.  

 Keterisolasian yang terjadi lebih disebabkan oleh 

tidak dianggapnya subyek oleh pemiliki toko sembako. 

Relasi yang tidak terjalin lagi membuat subyek cenderung 

merasa tidak dipercaya, hal ini seperti yang telah 

dijelaskan oleh Haferkamp dan Smelser (2003) 

sebelumnya, kepercayaan semu hanya berlangsung saat 

buruh masih bekerja dan berguna bagi pemilik modal, 

setelah tidak ada perusahaan akan kembali tidak 

dipercaya membuat subyek merasa rendah diri. Sebagai 

hasilnya subyek merasa sendiri dalam menghadapi 

masalah pasca tutup tambang.  

 Keterasingan diri muncul cukup kuat pada subyek 

dimulai dari rasa malu akibat mendapat komentar negatif 

dari warga. Penyindirian, komentar negatif merupakan 

bentuk evaluasi orang lain terhadap seseorang, stigma 

yang dilabelkan pada seseorang.  Secara psikologis akan 

berpengaruh pada krisis identitas menciptakan masalah 

psikologis, membuat individu menilai rendah dirinya 

sendiri (low self esteem). Harga diri merupakan aspek 

psikologis yang penting sepanjang hidup seseorang, 

situasi yang menyebabkannya dapat menjadi peristiwa 



 

yang traumatis menghasilkan stres dan masalah 

psikologis yang lebih banyak (Agerbo, 1998). Selain 

sindiran, perasaan gagal menjadi orang tua yang baik, 

turut memengaruhi hadirnya keterasingan diri, 

keterbatasan ekonomi membuat anak-anak subyek tidak 

mampu untuk disekolahkan dan subyek menganggap 

tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi 

anaknya. 

 Secara garis besar dalam kasus subyek 2 lebih 

dipengaruhi oleh adanya pemonopolian modal kehidupan. 

Sehingga alienasi yang lebih dominan adalah rasa 

ketidakberdayaan, ketidakberartian. Diperkuat juga 

dengan pemaknaan kerja yang dipandang sebagai 

sumber ekonomi. Hilangnya pekerjaan sebagai penyebab 

timbulnya tekanan dan konflik dalam rumah tangga serta 

rasa tidak dipercaya oleh toko. Isolasi dan keterasingan 

diri muncul sebagai akibat kerja sama yang tidak dapat 

dirasakan oleh subyek dengan pihak toko, serta dengan 

adanya komentar negatif dan ketidakmampuan subyek 

untuk menyekolahkan anaknya. 

 

 

 



 

Deskripsi Subyek 3 

a. Identitas Subyek 3  

Domisili           : Satar Teu, Kec. Lamba Leda 

Asal            : Satar Teu 

Jenis Kelamin          : Laki-laki 

Usia             : 60 tahun  

Pendidikan akhir           : SD 

Pekerjaan            : Petani 

Status            : Menikah  

Lama Kerja di Tambang   : Delapan Belas  (18) Tahun  

Posisi di Tambang           : Petugas Keamanan 

 

b. Hasil Observasi  

 Kediaman subyek tidak jauh dari tempat di mana 

peneliti tinggal sementara. Rumah setengah tembok 

berdinding papan, berada di ketinggian terpisah dari rumah 

penduduk yang lain. Subyek membuka usaha sampingan 

dengan berjualan bensin di depan rumahnya, terlihat 

beberapa botol bensin berjajar di rak kecil. Rambut keabuan 

dipotong pendek (seperti tentara), tubuh yang tidak begitu 

tinggi, sedikit berisi, kulit sawo matang menjadi gambaran 

fisik subyek 3.  



 

 Ketika ditemui subyek 3 sedang bersama cucunya yang 

berusia sekitar tujuh tahun, duduk di depan rumah 

mengawasi cucunya bermain, kadang terdengar subyek 

memanggil namanya. Subyek 3 begitu memerhatikan 

cucunya yang sedikit mengalami gangguan perkembangan 

dengan mengikuti ke mana gadis kecil itu bermain. Istri 

subyek, sangat ramah beliau bergegas menghampiri peneliti 

dan bergantian menjaga cucu perempuannya, membiarkan 

suaminya untuk diwawancarai.  

 Peneliti mengikuti kegiatan subyek,  ke kebun mente 

yang berlokasi tak jauh dari rumah subyek, dapat ditempuh 

dalam waktu lima belas menit. Dengan menggunakan 

peralatan sederhana parang dan pisau, subyek 

membersihkan pohon mente dari berbagai tanaman dan 

gulma yang menempel. Sambil bekerja subyek 

menceriterakan awal mula perusahaan tambang masuk 

dengan berbagai pro dan kontra yang terjadi. 

 Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di tempat peneliti 

tinggal sementara, karena subyek ingin mendiskusikan 

beberapa hal bersama pemilik rumah. Penekanan nada dan 

ekspresi terlihat ketika subyek menceriterakan mengenai 

anak bungsunya yang putus kuliah akibat tutup tambang. 

Beberapa kali subyek 3 mengulangi dan memberi 



 

penekanan pada kalimat yang memohon agar tambang 

dibuka kembali dan agar pemerintah memerhatikan nasib 

mantan pekerja tambang.  

 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 3 

 Subyek 3  merupakan seorang bapak dari 3 orang 

putera, lahir dan dibesarkan di kampung Satar Teu, 

berumur 60 tahun. Kini hanya tinggal berdua bersama 

istrinya, ketiga anaknya sudah berkeluarga.  Di sela 

kesibukan subyek dan istri bergantian merawat cucu 

perempuan dari anak pertamanya. Gangguan 

perkembangan yang dialami oleh sang cucu membuat 

kakek dan nenek ini harus memberikan perhatian ekstra, 

tak jarang ke mana pun mereka pergi, akan membawa 

sang cucu.   

 Subyek bercerita suatu keberuntungan cucunya 

lahir ke dunia ini, hal ini berkat adanya tambang yang 

saat itu telah beroperasi. Diakhir kehamilan menantunya 

mengalami masalah sehingga bayi mengalami 

kekurangan oksigen dan harus segera dilarikan ke rumah 

sakit. Tanpa bantuan mobil dari perusahaan cucunya 

tidak akan lahir.  Sehingga kehadiran tambang memiliki 



 

makna tersendiri bagi subyek, ini yang membuat subyek 

masih berkomunikasi baik dengan pihak perusahaan. 

Subyek bercerita bahwa anak pertamanya dipanggil 

kembali oleh perusahaan tambang untuk melakukan 

survey, anak kedua berada di Jakarta, sedangkan anak 

bungsu subyek berada di Makasar bekerja serabutan 

setelah tidak dapat menyelesaikan kuliahnya, subyek 

mengerjakan kebun untuk mengisi waktu saat tambang 

tutup.  

 

2) Kehidupan Saat Ada Tambang 

 Perusahaan tambang masuk di desa subyek 3 di 

tahun 1980-an namun subyek baru memutuskan untuk 

bergabung dengan perusahaan di tahun 1997 disaat 

perusahaan memproduksi mangan dalam jumlah besar. 

Subyek 3 mengaku tidak adanya informasi mengenai 

jumlah sumber daya mangan. Bagi Subyek 3 perbedaan 

yang beliau rasakan antara menjadi petani dengan 

bekerja sebagai buruh yaitu gaji yang teratur setiap akhir 

bulan, waktu kerja yang teratur dari pagi hingga sore hari, 

ada yang dikerjakan setiap hari membuat subyek merasa 

lebih berarti.  



 

 Subyek 3 mengungkapkan bahwa di awal kerja, 

subyek tidak mengerti mengenai pembagian gaji atau 

besarnya gaji yang seharusnya diberikan oleh 

perusahaan tambang, setelah lama bekerja gaji yang 

diperoleh akhirnya disesuaikan menurut aturan daerah. 

Hadirnya tambang dengan membawa peralatan yang 

canggih tidak hanya mempermudah proses 

pertambangan itu sendiri, hadirnya tambang membantu 

bidang kehidupan yang lain seperti membuka fasilitas 

umum jalan raya, serta membantu warga mendapatkan 

air. Perubahan lain dalam kehidupan Subyek 3 yaitu 

beliau dapat menyekolahkan anak, dan membuat rumah. 

 Relasi sosial masih terjaga walaupun diawal 

tambang hadir menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang 

kontra memilih tidak bekerja di tambang, sedangkan yang 

pro tambang memilih menjadi buruh tambang, berdemo 

menolak tambang kerap dilakukan kelompok yang kontra 

tambang, namun tambang tetap berjalan.  

“Ya di kampung ini ibu ada yang tidak setuju sama yang 
setuju dengan tambang. Mereka yang tidak setuju 
sebentar tolak tolak tambang ikut demo sedangkan kami 
kerja masih. Hidup kami berubah mereka tidak.” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 
 

 Perubahan baik yang dibawa oleh perusahaan 

tambang bagi warga yang terlibat di dalamnya menjadi 

sebuah jaminan untuk terus mendukung adanya tambang. 



 

“. . . kami habis bulan dapat uang, jadi pendapatan tetap 
sudah lebih baik dari tani setiap hari kerja dari pagi 
sampai sore.” (Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar 
Teu) 
 

 Tak hanya sebagai sumber ekonomi, tambang 

memberikan manfaat lain bagi subyek 3, yang dapat 

dirasakan secara psikologis dengan bekerja di tambang 

menjadi buruh Subyek 3 merasa bangga karena di 

tempatkan pada posisi yang menyenangkan, posisi 

dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat namun setiap 

bulan mendapat penghasilan tetap, posisi sebagai 

penjaga keamaan membuatnya merasa sebagai teladan 

untuk berperilaku yang benar kepada yang lain. 

“Perasaan waktu saya jadi satpam itu ya sangat baiklah, 
bangga. Untuk saya karena inikan tugas keamanaan 
jadi orang keamanan tukang tidak ada buat yang salah-
salahlah yang curi-curi itu tidak ada nah itu saya dulu 
Bangga saya kerja di tambang apalagi bagiannya saya 
itu bagian paling empuklah bagian yang ringanlah.” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 
 

 Tidak hanya rasa bangga yang dirasakan, merasa 

dipercayai oleh orang lain, karena nasihat yang sering 

diberikan didengarkan oleh rekan-rekan subyek, 

sehingga subyek tidak mendapat kesulitan yang berarti 

selama menjalankan tugas. 

“. . .jadi orang keamanan tidak ada buat yang salah-
salahlah yang curi-curi itu tidak ada nah itu saya 
dulu....di mana mereka tu kalau saya bilang jangan 
begitu e curi itu perbuatan yg tidak baik yang sangat 
mencela dan bisa menghancurkan pekerjaan.” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 



 

 Posisi sebagai satpam pun membuat subyek 

dihormati dan disegani oleh karyawan yang lainnya, 

sehingga tidak ada yang mencoba untuk menjatuhkan 

subyek.  

 “ . . .mereka tidak mau menjatuhkan saya. . .‖ 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 

 
 Subyek 3 yang fasih berbahasa Indonesia 

mendapat kontak sosial yang luas saat bekerja menjadi 

satpam perusahaan membuat subyek juga disukai di 

tempat kerja.  

“. . . saya juga artinya permisi saja ibu saya juga 
berbahasa indonesia yang lumayan to sehingga teman-
teman saya sangat senang ngobrol dengan saya. . . 
“(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 
 

 Subyek sangat menyayangkan adanya penutupan 

disaat tambang memberikan makna yang lebih bagi 

dirinya 

 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang 

 Di tahun 2015 terjadi pemutusan kerja, menurut 

subyek hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu 

melakukan produksi, juga karena ada pihak-pihak 

penolak tambang yang ingin menghentikan perusahaan, 

berakibat pada hilangnya pekerjaan. Setelah tidak ada 

tambang, subyek hanya bisa kembali bergantung pada 

tanah yang hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan 



 

sehari-hari. Menurut subyek tambang merupakan 

anugerah Tuhan untuk desa Satar Punda sehingga 

memudahkan masyarakat  mendapatkan  pekerjaan. 

Hidup harus kembali susah dengan bertani, dengan 

penghasilan yang tidak menentu. 

“. . . tambang tidak ada ibu kami kembali ke tani seperti 
dulu. Tadi saya bilang ibu ada jagung 10 ikat berapa sih 
kemampuan 10 ikat itu padi 1 karung tidak mencukupi 
sehingga kehidupan  kami itu sangat sulit sekali. . .” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 

 Kesulitan ekonomi mendominasi dengan tutupnya 

tambang, hasil panen tidak dapat memenuhi kebutuhan 

subyek 3, keadaan ekonomi pasca tutup tambang dinilai 

susah oleh subyek 3.   

 Relasi antar Subyek 3 dengan karyawan lain masih 

baik karena masih sama-sama berharap untuk dapat 

bekerja kembali di tambang, sedangkan relasi sosial 

dengan beberapa warga sedikit terganggu, hubungan 

yang kurang baik, terkadang mendapatkan komentar 

negatif karena subyek tidak bekerja, membuat subyek 

merasa tidak nyaman, adanya kecemburuan sosial 

karena subyek masih berhubungan baik dengan 

perusahaan, membuat subyek menjadi bahan 

pembicaraan setelah tutup tambang. Subyek  merasakan, 

walau relasi sosial buruk dengan warga yang lain namun, 

masih dapat berelasi baik dengan mantan pekerja yang 



 

lain, saling membantu masih dapat dirasakan ketimbang 

dengan warga lain, subyek merasakan solidaritas 

kelompok mantan pekerja tambang.  

“Hubungan dengan teman masih baik terutama 
karyawan masih sering ketemu nanti kita ini mengadu 
rejeki juga ya kalau mungkin perusahaan buka kembali 
pemerintah ijin kembali kita nanti buat lamaran.” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 

 
 Secara psikologis dengan adanya penutupan 

tambang menyebabkan subyek merasa menyesal karena 

tidak dapat membiayai anaknya, sehingga anaknya yang 

bungsu harus berhenti kuliah, subyek 3 merasa tidak 

dapat menjalankan tugas sebagai ayah dengan baik. 

subyek pun merasa malu karena sering mendapatkan 

komentar negatif dari warga karena tidak bekerja. Subyek 

membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan pihak-

pihak yang mengeklusikannya dari kelompok. 

 

4) Pemaknaan Kerja di tambang 

 Subyek 3 memaknai kehadiran tambang secara 

sederhana yaitu sebagai sumber penghasilan tetap yang 

dapat beliau terima setiap akhir bulan. Makna penting 

lainnya, sebagai penjaga keamanan di perusahaan 

tambang subyek merasa senang dan bangga, posisi 

tersebut merupakan posisi dengan tugas yang ringan 

juga memberikan suatu makna untuk menjadi sosok yang 



 

jujur, tidak boleh berbuat tindakan yang tercela, menjadi 

tugasnya berhadapan dengan karyawan lain yang berniat 

jahat. Posisi satpam membuat subyek disegani, 

dipercaya omongannya. Tak hanya itu, subyek 3 yang 

fasih berbahasa Indonesia memberikan nilai tambah 

tersendiri, subyek dapat memperluas relasi sosial.  

 

5) Alienasi  yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan 

 Ketidakberdayaan ditunjukkan subyek 3 dengan 

tidak mampunya subyek 3 untuk mengambil 

keputusan, tidak menghasilkan langkah untuk 

mengubah keadaan. Disaat yang bersamaan pula 

subyek 3 telah tergantung pada perusahaan sehingga 

berharap perusahaan kembali beroperasi, subyek 

apatis dan menggantungkan nasibnya pada orang 

lain. Adanya ketidakberdayaan secara politis untuk 

mengungkapkan  pendapat mengenai tutup tambang 

kepada perusahaan maupun pemerintah. 

“Tambang tutup mau buat apa sudah,  Jadi tunggu 
saja selama beberapa bulan tinggal kosong bukan 
bisa protes sama perusahaan  atau pemerintah, 
orang ada panggil kerja kita ikut, kerja tani juga 
yang lain. “(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar 
Teu) 
 



 

 Dalam beberapa kesempatan subyek seolah 

menyalahkan dan meminta bantuan pemerintah untuk 

memerhatikan mantan pekerja tambang yang telah 

kehilangan pekerjaan.  

“. . .kalau perusahaan buka kembali ada buka mata 
dari pemerintah akhirnya kasihan barangkali. . .”  
 

 Subyek beberapa kali memberikan penekanan 

agar perusahan buka kembali ataupun agar 

pemerintah memerhatikan nasib mantan pekerja 

tambang. 

 

b) Ketidakberartian  

 Adanya rasa menyesal menjadi salah satu 

indikator ketidakberartian, yang menunjukkan 

kekecewaan karena adanya tujuan yang tidak dapat 

dicapai. Subyek 3 tidak mampu mencapai tujuannya 

untuk menyekolahkan anaknya, tujuan ini tidak dapat 

tercapai hingga akhirnya anak subyek memutuskan 

untuk bekerja dan putus sekolah. Pasca tutup 

tambang subyek tidak mengerti bagaimana hari-hari 

selanjutnya tanpa tambang. 

―. . .itu tadi ibu kedepannya mau bagaimana. . . .‖ 
“(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 

 

 



 

c) Isolasi 

 Pasca tutup tambang subyek dieklusikan oleh 

beberapa warga dengan tidak dilibatkan dalam 

kegiatan kelompok. Subyek menyadari hal tersebut 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak sama 

dengan warga lainnya, sehingga subyek pun tidak 

berusaha untuk kembali dalam kelompok. Tidak 

hanya itu terdapat beberapa orang dengan sengaja 

tidak berbicara dengan subyek hal ini membuat 

subyek merasa ada jarak dengan warga karena 

dahulu subyek pro dengan tambang.  

―. . . ada beberapa saja yang kadang tidak undang 
ya mungkin liat juga karena kami tidak ada kerja 
tidak bisa sumbang atau bagaimana kami tidak bisa 
paksa juga ibu, akhirnya di rumah saja.” 
(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu) 

 

d) Ketidakberaturan  

 Dengan diekslusikannya subyek merasa tidak 

menjadi masalah ketika tidak aktif dalam kelompok, 

yang pada akhirnya membuat subyek hanya berdiam 

diri saja di rumah, menerima perlakuan warga.  

“kami tidak bisa paksa juga ibu, akhirnya di rumah 
saja.” (Wawancara Subyek 3, Juni 2017, Satar Teu)  
 

 Adanya solidaritas dari mantan pekerja tambang 

yang jauh lebih aktif membantu ketimbang warga 

memberikan pandangan baru bagi subyek , sehingga 



 

subyek lebih mendekatkan diri dengan mantan 

karyawan.  

“Kalau sama karyawan itu tadi masih bisa saling 
membantu karena keadaan sama tapi dengan 
orang lain sebentar mereka mengolok kita kadang 
ya masa bodo dengan kita karena mungkin mereka 
lihat sekarang sudah tidak ada apa-apa karena 
tutup tambang. “(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, 
Satar Teu) 

 
 Keadaan membuat subyek harus mengubah 

relasi yang ada, lebih cenderung melekat pada 

kelompok pekerja tambang ketimbang pada warga. 

 

e) Keterasingan diri 

 Kehilangan pekerjaan membuat subyek tidak 

diperhitungkan dalam kelompok, menjadi bahan 

perbincangan dan hal ini yang membuat subyek malu 

dengan keadaannya saat ini.  

“Malu apa mau dikata kan kita ni sudah biasa 
terima uang tebal datang lagi orang mengejek 
mengolok. . . “(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, 
Satar Teu) 
 

 Pekerjaan di tambang tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi, apa yang subyek 

dapatkan di tambang seperti penghormatan dari 

rekan kerja, pengalaman berbagi bersama karyawan 

lain menjadi sebuah kerinduan sehingga disaat 



 

tambang tutup subyek merasa adanya perubahan, 

semua mementingkan urusan masing-masing. 

“Rindu juga dengan teman-teman karyawan apalagi 
yang suka cerita dengan saya itu ya sudah tidak 
seperti dululah masing-masing cari makan sudah 
sekarang.” “(Wawancara Subyek 3, Juni 2017, 
Satar Teu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan, merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

pemerintah; 

2. Ketidakberartian, hilangnya tujuan, merasa kecewa, menyesal; 

3. Isolasi, merasa diabaikan tidak diajak bicara, diekslusikan dengan tidak 

dilibatkan dalam kelompok; 

4. Ketidakberaturan, menerima keadaan yang diekslusikan; 

5. Keterasingan diri, adanya rasa malu, merasa tidak dianggap, menarik 

diri, rindu untuk berinteraksi juga akan suasana saat ada tambang. 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar; 

2. Renggangnya relasi sosial dengan adanya sentimen pro dan kontra, 

solidaritas mantan pekerja muncul; 

3. Emosi negatif seperti penyesalan muncul karena tidak mampu 

membiayai kuliah anak, malu karena tidak memiliki pekerjaan, menarik 

diri karena diekslusikan, merasa tidak menjadi orang tua yang baik. 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes; sebagai sumber ekonomi, sumber penghasilan tetap 

2. Laten; sebagai sumber identitas, status sosial yang membuat subyek 

dihargai, dihormati, merasa bangga, juga sebagai sumber kontak sosial 

karena subyek fasih berbahasa Indonesia 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi  

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur  

3. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum 

4. Tambang merenggangkan relasi sosial, hadirnya sentimen pro dan 

kontra (hubungan ingroup-outgroup) 

5. Secara psikologis tambang membuat subyek bahagia dengan posisi 

yang menyenangkan, membuat subyek bangga, merasa dihormati, 

dihargai, dipercaya, dijadikan teladan, tambang sebagai sumber kontak 

sosial 

SUBYEK 3 

Gambar 4.4 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada  

          Subyek 3 



 

6)  Analisa Kasus subyek 3 

 Hadirnya tambang telah memiliki arti tersendiri bagi 

subyek, seperti kejadian kelahiran cucunya, serta 

manfaat lainnya. Jahoda (dalam Williemse, 2015) 

mengemukakan bahwa bekerja tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi (fungsi manifes) yang 

lebih penting adalah fungsi laten dari bekerja baik bagi 

kesejahteraan psikologis individu, sehingga individu 

tanpa pekerjaan dapat mengalami banyak dampak 

psikologis dan sosial. Masih dalam Williemse (2015) 

Creed dan Macintyre menilai bahwa faktor ekonomi 

sebagai penyebab adanya gangguan psikologis dan 

sosial. Dengan kata lain baik fungsi manifes dan laten 

berpengaruh terhadap munculnya dampak psikologis dan 

sosial. 

 Pemaknaan manifes dalam kasus subyek 3 

dikarenakan model ekonomi tambang yang 

menguntungkan secara instan cenderung membuat 

individu tergantung  secara ekonomi (Saunders, 2002). 

Dalam kasus ini subyek pun merasakan hal yang sama 

bahwa dengan posisinya sebagai satpam memiliki tugas 

yang mudah tetapi setiap bulan dapat menghasilkan 

uang dalam jumlah yang cukup banyak, tidak ada yang 



 

bisa seperti tambang menjadi sebuah ungkapan 

menunjukkan adanya ketergantungan sumber daya. 

 Posisi subyek di tambang menjadi hal penting bagi 

subyek 3 dalam melihat kasus tutup tambang. 

Perusahaan ibarat sebuah kelompok yang menempatkan 

pekerja dengan peran-peran tertentu agar mencapai 

tujuan, lancarnya produksi, atau memperoleh keuntungan, 

terlepas dari pekerja senang atau tidak, ditambah pekerja 

yang tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah. 

Peran menjadi penting dalam sebuah kelompok yang 

dapat memprediksi perilaku dari setiap anggota agar 

kelompok berjalan dengan baik, membentuk sebuah pola 

interaksi dalam kelompok (Forsyth, 2010). Peran dapat 

membawa kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis, 

dengan menjalankan peran yang baik dalam kelompok, 

individu seolah mengamankan posisinya, menjalin ikatan 

yang baik dengan anggota yang lain, membangun 

ketergantungan antar satu sama lain menciptakan kohesi 

dan produktivitas kelompok. Peran dapat memberikan 

kepuasan jika peran itu penting, memberikan prestise, 

atau menantang bagi individu (Forsyth, 2010).  

 Posisi dan peran yang baik, membuat pemaknaan 

laten lebih berarti dilihat sebagai akibat adanya 



 

pengalaman yang dibagi bersama, terhubungnya individu 

dengan tujuan yang sama, status dan identitas; 

bagaimana individu diposisikan ketika bekerja, 

menghabiskan keseharian bersama, banyaknya dampak 

psikologis dan sosial yang dialami individu yang tidak 

bekerja karena tidak mengalami itu semua (Jahoda 

dalam Williemse, 2015). Seperti yang terjadi pada subyek, 

posisi sebagai satpam membuatnya dipercaya, dianggap 

sebagai orang baik, subyek terhubung dan berbagi 

pengalaman dengan pekerja lainnya. Pada akhirnya, 

pemaknaan manifes maupun laten bagi individu 

memberikan penilaian pada situasi dan aksi yang akan 

dilakukan individu. 

 Alienasi ketidakberdayaan yang mendasar sangat 

dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi yang 

diciptakan perusahaan, subyek secara terang-terangan 

mengakui tidak ada pekerjaan lain sebaik bekerja di 

tambang sehingga tak heran subyek begitu 

mengharapkan dan menekankan untuk agar pemerintah 

maupun perusahaan untuk membantu mantan pekerja 

tambang. Terdapat peran locus of control eksternal di 

mana subyek menilai bahwa pihak luarlah yang mampu 

mengubah keadaan bukan dirinya.  



 

Ketidakberartian muncul dengan kurangnya tujuan yang 

ingin dicapai pasca tutup tambang karena hanya 

berharap pada perusahaan dan pemerintah untuk 

mengoperasikan tambang kembali (Sarfraz, 1997).  

 Sarfaraz (1997) menggambarkan ketidakberaturan 

sebagai sebuah situasi di mana individu merasa norma 

sosial sebelumnya tidak efektif untuk mengatur dirinya 

untuk mencapai tujuan personal yang telah ditetapkan 

bersama, bersosialisasi seharusnya menjadi tujuan 

bersama namun dengan adanya pengeklusian subyek 3 

tidak dapat berbuat banyak, pada akhirnya hanya 

mengikutinya sebagai norma yang baru, di mana yang 

tidak memiliki pekerjaan tidak dilibatkan dalam kelompok. 

 Subyek dengan jelas menggambarkan penyindiran 

yang terjadi akibat adanya kecemburuan sosial yang 

muncul berawal dari adanya stratifikasi sosial, adanya 

tingkatan dalam masyarakat. Industri sebagai wajah 

kapitalisme membawa pengaruh itu. Masyarakat yang 

tidak bergabung dengan industri hidup dalam 

keterbatasan modal sedangkan kelompok masyarakat 

yang hidup dalam industri sedikit lebih baik kehidupannya 

namun tetap dikuasai oleh pasar (Henslin, 2006). 

Kecemburuan sosial akan melahirkan sikap untuk 



 

mengeklusikan individu dalam lingkungan sosial, dengan 

berbagai cara seperti tidak melibatkan dalam kegiatan 

kelompok, memberikan komentar negatif yang bertujuan 

menjatuhkan harga diri seseorang, membatasi sumber 

daya, sehingga kebutuhan kebermilikan (need of 

belonging) dan kebutuhan identitas dalam kelompok tidak 

terpenuhi (dalam Baumeister & Vohs, 2007).  Kasus 

subyek 3 cukup jelas menggambarkan bagaimana 

kecemburuan sosial yang terjadi, berhubungan dengan 

penyindiran (komentar negatif), serta renggangnya relasi 

sosial,  sebagai dampak lebih luas masalah ini bermuara 

kepada dampak isolasi dan keterasingan diri.  

 Secara garis besar alienasi yang terjadi disebabkan 

oleh subyek yang kehilangan pekerjaan. Serta karena 

adanya pemaknaan manifes maupun laten yang dibuat 

oleh subyek. Ketidakberdayaan sangat dipengaruhi oleh 

ketergantungan subyek terhadap perusahaan, 

ketidakberartian hadir karena hilangnya tujuan, 

ketidakberaturan yang terjadi karena adanya pergeseran 

nilai yang tidak sesuai dengan nilai sebelum namun 

harus diikuti subyek, sedangkan isolasi dan keterasingan 

diri muncul karena subyek diekslusikan.  

 



 

Deskripsi Subyek 4 

a. Identitas Subyek  4 

Domisili          : Satar Teu, desa Satar Punda 

Asal           : Satar Teu 

Jenis Kelamin                  : Laki-laki 

Usia            : 47 tahun  

Pendidikan akhir          : SMP 

Pekerjaan           : Petani 

Status           : Menikah 

Lama Kerja di Tambang  : 13 Tahun  

Posisi di Tambang          : bor dan pemasang bahan peledak  

 

b. Hasil Observasi  

 Pertemuan pertama peneliti dengan subyek berlokasi 

di rumah subyek, suasana ramai karena semua anggota 

keluarga berkumpul sehabis makan siang dan sedang 

bersantai. Rumah berdinding papan dan berlantai semen 

halus, beberapa anak subyek membaringkan diri di lantai 

yang dingin. Subyek berbadan cungkring dengan pundak 

yang sedikit membungkuk, berambut ombak berwarna hitam, 

berkulit sawo matang, bentuk rahang yang tegas cukup 

menonjol  dengan janggut tipis di dagunya.  



 

 Subyek 4 seorang perokok aktif selama diwawancarai 

beliau menghabiskan beberapa batang rokok. Subyek  

selalu memainkan tangannya selama beliau berbicara, 

tempo berbicara begitu cepat dengan dialek lokal yang 

kental. Kegiatan harian yang sering dilakukan subyek adalah 

mengurus kayu bakar yang akan dijual, beliau menjemurnya 

di halaman rumah lalu menumpuknya di pinggir jalan raya 

untuk diangkut  mobil. Pada kesempatan selanjutnya subyek 

hanya menghabiskan waktu di rumah tidak ke kebun karena 

bukan musim kerja kebun atau panen.  

 

c. Hasil wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 4 

 Subyek berasal dari Watu Cie, Manggarai Timur, 

saat kecil pindah bersama orang tua ke desa Satar Teu. 

Sehingga Satar Teu lah  tempat ia dibesarkan. 

Mendapat istri orang Satar Teu sehingga menetap di 

desa tersebut. Menikah ditahun 2000, kini subyek 

menjadi bapak dari empat orang anak, anak yang 

pertama duduk di bangku sekolah menengah atas 

(SMA), anak ke dua duduk di bangku SMP kelas VIII, 

sedangkan anak ke tiga subyek duduk di kelas IV 

sekolah dasar (SD) dan anak terakhir duduk di kelas I 



 

SD. Hanya berpendidikan hingga SMP namun 

berpengalaman menjadi tukang keliling. Bakat tukang 

berasal dari bapak subyek sehingga sebelum hadirnya 

tambang subyek mengasah keahliannya dengan 

mengikuti tukang-tukang senior hingga dapat mandiri 

dan dipanggil oleh orang-orang yang membutuhkan 

tenaganya. 

 

2) Kehidupan Saat Ada Tambang  

 Perusahaan tambang telah masuk tahun 1997 

tetapi subyek memutuskan untuk mulai bekerja di 

tambang tahun 2002, menimbang sedikitnya peluang 

bekerja menjadi tukang dan saat itu tambang masih 

membuka lowongan pekerjaan. Posisi pertama subyek 

di tambang adalah sebagai anggota eksplorasi (mencari 

mangan dengan menggali, menggunakan alat, dan 

perlengkapan lainnya hingga kedalaman tertentu), 

setelah beberapa lama masih tetap di tempatkan di 

bagian eksplorasi yang menjadi perbedaan dalam 

proses eksplorasi melibatkan alat bor dan bahan 

peledak. Subyek tidak bisa menjelaskan perasaannya di 

tempatkan dalam posisi tersebut, subyek merasa 

bersalah karena menggunakan bahan peledak yang 



 

dapat berdampak pada lingkungan, di sisi lain bekerja di 

tambang memberikan penghasilan tetap sehingga di 

posisikan jadi apa saja akan diterima subyek.  

 Subyek menjelaskan, perusahaan tidak banyak 

memberikan informasi seputar banyaknya mangan atau 

hal lainnya. Subyek menambahkan ada beberapa warga 

yang harus menjual tanahnya karena pihak perusahaan 

ingin mendirikan bangunan di atasnya, subyek sendiri 

tidak mengizinkan pihak tambang mengambil tanahnya 

karena tanah bisa menjadi sumber kehidupan untuk 

selanjutnya. 

 Pendapatan tetap dari bekerja di tambang sangat 

membantu ekonomi keluarga subyek apalagi dengan 

budaya hidup di Manggarai yang harus membantu 

menyumbang keluarga jika ada acara-acara tertentu, 

walaupun menurut subyek hasil kerja di tambang 

kadang tidak bisa menutup keperluan seperti itu, tetapi 

peluang untuk membantu keluarga menjadi lebih 

banyak. Penghasilan tetap menjadi gaya hidup baru, 

tidak hanya kebutuhan pokok, biaya sekolah anak bisa 

terpenuhi hingga anak subyek dapat menempuh 

sekolah menengah atas, subyek tidak mencemaskan 

hari yang akan datang.  



 

 Diakui oleh subyek 4 bahwa saat ada tambang 

subyek dapat menyumbang diberbagai kesempatan 

yang ada, berbeda ketika tidak ada tambang, subyek 

hanya bergantung pada hasil bertukang dan kebun. 

“Eme emang nggo koe ta ibu itu bagian dari kelebihan 

dan kekurangan karena dapat pendapatan setiap bulan 

tu ge rajin bantang ge yang namanya kaeng keluarga. . . 

Du manga tambang kita pergi terus ai manga seng 

nganceng ikut sana sini. “ (Wawancara Subyek 4, Juli 

2017, Satar Teu) 

 Relasi sosial berjalan baik walaupun diawal terjadi 

masalah dengan beberapa pihak yang kontra dengan 

tambang.  

 Ada kebahagiaan tersendiri ketika menjadi buruh, 

subyek dapat menyumbang diberbagai kesempatan, ini 

membuatnya merasa bangga dipandang sebagai orang 

berada. 

“Du manga tambang kuat ngo bantang, akhirnya elo ise 

ga, di‟a mose dami du kerja one tambang” (Wawancara 

Subyek 4, Juli 2017, Satar Teu) 

[Saat ada tambang sering ikut membantu, akhirnya 

mereka melihat bahwa hidup kami baik saat kerja di 

tambang] 



 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang  

 Subyek hanya mengetahui tambang akan tutup 

tanpa penjelasan lebih lanjut dari perusahaan. Gaya 

hidup dengan pendapatan bulanan berubah menjadi 

tidak menentu, karena hanya bergantung pada kebun 

yang tidak tentu hasil panennya. Bertambah susah 

dengan lapangan pekerjaan yang minim di wilayah 

Satar Teu. 

 Relasi sosial secara umum masih berjalan baik 

walaupun subyek terkadang menjadi bahan 

pembicaraan orang karena kehilangan pekerjaan. 

“Manga ritak ai tombo-tombo data....” (Wawancara 

Subyek 4, Juli 2017, Satar Teu) 

[Malu karena orang membicarakanya] 

 Hilangnya pekerjaan menjadi bahan pergunjingan 

orang beberapa yang senang dengan kondisi subyek 

seperti sekarang ini, hal tersebut membuat subyek 

merasa malu. 

 Subyek mengatakan bahwa ada tidak ada uang 

hidup dibawa bahagia, tidak boleh merasa kekurangan, 

tidak boleh menunjukkan kekurangan di hadapan orang 

lain, berpura-pura untuk terlihat sama dengan orang lain 

sehingga tidak menjadi beban pikiran. Bagi subyek 



 

tambang memberikan dampak positif karena 

membantunya dapat membangun rumah.  

 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 

 Subyek secara terang-terangan menyatakan 

bahwa, tidak menyukai posisi sebagai pekerja bor yang 

menggunakan bahan peledak karena jelas merupakan 

tindakan yang merusak lingkungan, namun demi 

mendapat pekerjaan memperbaiki keadaan ekonomi 

harus dijalankan. Selain itu bekerja di tambang dapat 

berarti  bertambah relasi mendapat teman bercerita. 

 

5)  Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan 

 Subyek menilai menyempitnya lapangan 

pekerjaan membuatnya tidak dapat melakukan apa-

apa. Masalah ekonomi menjadi sumber 

ketidakberdayaan subyek. Hilangnya pekerjaan 

menyebabkan hilangnya pendapatan tetap bagi 

subyek, kebutuhan yang semakin bertambah apalagi 

anak subyek yang akan melanjutkan pendidikan, 

membuat subyek merasa tidak berdaya, tidak dapat 

mengambil keputusan, subyek menunggu adanya 



 

perubahan dari perusahaan untuk mempekerjakannya 

kembali, juga menunggu panggilan kerja, di tengah 

lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, 

banyak pendatang yang telah mengambil kesempatan 

untuk bekerja di sekitar daerahnya, subyek menunggu 

perubahan dari perusahaan tambang. 

“Diawal ibu aku ho‟o toe ngancen pande apa-apa 
gereng kaut eme manga perubahan one tambang 
ai susah kawe kerja di Manggarai ho‟o  mau kerja 
kayu sebentar sudah banyak, kerja bantu orang di 
bawah orang Bima sudah isi.” (Wawancara Subyek 
4, Juli 2017, Satar Teu) 

 

b) Keterasingan diri  

 Walaupun tidak merasakan isolasi namun ada 

sedikit keterasingan diri yang dirasakan subyek. 

Subyek pandai berpura-pura tidak terbawa keadaan 

yang ada, namun subyek mengakui, merasa sangat 

kekurangan dan merasa sendiri saat ada di rumah 

tidak melakukan apa-apa. Gunjingan orang sekitar 

membuatnya malu dan rendah diri. 

“Tapi kalau balik ke rumah ada rasa kekurangan 
begitu banyak sekali, sudah beda dengan yang lain, 
rasa sendiri sudah. Manga ritak ai tombo-tombo 
data....” (Wawancara Subyek 4, Juli 2017, Satar 
Teu) 
 

 Subyek saat bersama teman-teman mampu 

menyembunyikan perasaan, namun ketika sendiri 

merasa banyak kekurangan yang dirasakan, subyek 



 

pun sebenarnya sangat merindukan untuk dapat 

bekerja kembali, tidak adanya penghasilan membuat 

subyek malu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan: merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

pemerintah 

2. Keterasingan diri, dirasakan subyek dengan adanya kekurangan jika 

dibandingkan dengan orang lain setelah tutup tambang, merasa malu 

akibat penyindiran 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya Pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan 

2. Relasi sosial tidak masalah,hanya beberapa yang menyindir, kurangnya 

prososial karena keterbatasan ekonomi 

3. Subyek merasa kekurangan, merasa sendiri, merasa malu akibat 

komentar negatif, adanya penyangkalan atas kesulitan yang dihadapi 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes, bekerja sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

2. Laten, sebagai kontak sosial dapat berbagi ceritera dengan karyawan 

lain. 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi  

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur serta adanya 

diferensiasi keahlian pada pekerja 

3. Masalah diawal tambang hadir, namun tidak mengganggu relasi sosial 

4. Secara psikologis tambang membuat subyek senang dan bangga 

karena dapat melakukan prososial lebih sering 

SUBYEK 4 

Gambar 4.5 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada  

          Subyek 4 



 

6) Analisa Kasus Subyek 4 

 Mempertahankan modal kehidupan seperti tanah 

menjadi sebuah kewajiban, tanah menjadi pegangan 

hidup masa depan, sehingga subyek tidak mengijinkan 

adanya pemonopolian lahan seperti yang diinginkan 

perusahaan. Tanah ini membantu subyek untuk 

bertahan hidup baik sebelum ada tambang maupun 

setelah tutup tambang, walaupun demikian 

ketidakberdayaan masih dirasakan.  

 Subyek tidak begitu menyukai posisi dalam 

pekerjaan, Forsyth (2007) menggambarkan hal ini 

sebagai adanya konflik peran individu, ketika peran 

tidak sesuai dengan keinginan pemeran, akan 

berdampak pada suasana hati yang tidak baik, 

kesejahteraan psikologis, serta kepuasaan berada di 

dalam kelompok. Subyek mengetahui menggunakan 

bahan peledak dalam proses eksplorasi dapat merusak 

lingkungan namun tetap menjalankan peran tersebut 

demi kebutuhan ekonomi. Peran yang tidak sesuai 

dengan keinginan subyek ini pun membuat pemaknaan 

laten yang lemah, pekerjaan tidak menjadi status dan 

identitas yang membanggakan.  



 

 Pemaknaan manifes yang kuat akan pekerjaan 

membawa subyek mengalami ketidakberdayaan yang 

ditunjukkan dengan ketidakmampuan untuk membuat 

keputusan sendiri, berharap ada orang lain yang 

mempekerjakannya, tidak melakukan apa-apa. 

 Setelah tutupnya tambang subyek mengalami 

keterasingan diri yang kuat dengan merasakan 

kekurangan dibandingkan dengan orang lain, malu 

karena kehilangan pekerjaan. Penyangkalan atas situasi 

yang dialami merupakan mekanisme diri untuk 

beradaptasi terhadap situasi (Myers, 2010), berkumpul 

dengan orang juga menjadi cara subyek mengurangi 

tekanan psikologis akibat tutup tambang. Bekerja di 

tambang sebagai sarana untuk mendapatkan kontak 

sosial membuat subyek merasa kesepian ketika tidak 

beroperasi lagi.  

 Adanya komentar negatif berupa penyindiran 

menambah buruk keterasingan diri  karena hal tersebut 

mengurangi self esteem  seseorang, dapat menilai 

dirinya lebih rendah dari orang lain, melihat dirinya tidak 

berarti, menimbulkan kecendrungan apatis, bahkan 

penarikan diri dari lingkungan sosial yang ada, 

menimbulkan isolasi (Kapuvari, 2011).  



 

 Benang merah kasus subyek 4 terletak pada 

kehilangan pekerjaan mendasari terjadinya 

ketidakberdayaaan, ketidakberartian, dan keterasingan 

diri serta membuat prososial menjadi jarang dilakukan. 

 Hilangnya sistem kerja menciptakan 

ketidakberaturan karena tidak adanya perencanaan 

aktivitas keseharian bagi subyek. Subyek cenderung 

memaknai bekerja di tambang sebagai pemenuhan 

fungsi ekonomi ketimbang fungsi laten disebabkan oleh 

posisi yang tidak dikehendaki oleh subyek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deskripsi Subyek 5 

a. Identitas Subyek 5  

Domisili         : Satar Teu , desa Satar Punda 

Asal          : Satar Teu, Flores 

Jenis Kelamin                 : Laki-laki 

Usia           : 54 tahun  

Pendidikan akhir         : SMK  

Pekerjaan          : Petani 

Status          : Menikah  

Lama Kerja di Tambang : 15 Tahun  

Posisi di Tambang         : Mandor pekerja bor tangan 

 

b. Hasil Observasi  

 Peneliti menemui subyek di rumahnya, subyek yang 

paruh baya ini sedang bekerja mengangkat beberapa karung 

berisi buah asam yang baru saja dipetiknya dari halaman 

belakang, rumah sepi hanya beliau seorang diri, istri dan 

anaknya sedang pergi ke kampung, sehingga beliau 

mengerjakan sendiri beberapa karung asam; mengupas dan 

membersihkannya. Berbadan ramping, rambut lurus 

keabuan serta kulit sawo matang, wajah berbentuk persegi 

dengan tulang pipi yang cukup menonjol.  



 

 Sambil duduk di lantai yang telah dialasi loce (tikar dari 

anyaman pandan) subyek memilih dan memilah buah asam, 

sambil mulai berceritera mengenai tambang. Subyek 

berbicara sangat hati-hati, serta wawasan yang dimiliki 

mengenai tambang sangat banyak dan beliau mengakui 

mengetahui semua itu dari membaca dan bertanya kepada 

ahli-ahli tambang saat bekerja dulu.  

 Kedatangan peneliti selanjutnya subyek sedang 

bersantai sambil menemani istrinya yang saat itu sedang 

menjahit baju. Pertemuan terakhir berlangsung singkat 

karena subyek hendak pergi ke kampung karena ada 

anggota keluarga yang meninggal. Sehingga peneliti hanya 

mewawancarai dan melakukan observasi singkat.  

 

c. Hasil wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 5 

 Subyek 5 berasal dari desa Satar Teu lahir dan 

dibesarkan di sana. Memiliki empat orang anak, tiga di- 

antaranya mampu disekolahkan hingga menjadi sarjana, 

sedangkan yang terakhir tidak sempat dikuliahkan karena 

keterbatasan biaya akibat hilangnya pekerjaan, tutupnya 

tambang. Subyek memiliki tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan subyek yang lain, sempat 



 

menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah kejuruan 

dan mendapatkan pelatihan mengenai pertanian.  

 Bagi subyek pendidikannya menjadi bekal yang 

sangat berguna ketika melamar bekerja perusahaan, 

latar belakang pendidikan pertanian membuatnya 

mengetahui sedikit tentang ilmu tanah, sehingga dapat 

diterapkan oleh subyek ketika bekerja di tambang. 

Keingintahuan dan kemauan belajar tentang hal yang 

baru, membuat beberapa tenaga ahli senang untuk 

berbagi informasi mengenai tambang kepadanya. 

Subyek beberapa kali bekerja di perusahaan tambang 

milik negara maupun perusahaan asing sebelum bekerja 

di tambang dekat kampungnya.  

2) Kehidupan Saat Ada Tambang  

 Pengalaman dan kemampuan yang baik membuat 

perusahaan tambang (dahulu PT. Istindo Mitra Perdana 

kini bekerja sama dengan PT. AMB) mencari  subyek 

untuk dipekerjakan menjadi karyawan. Mulai bekerja di 

tahun 1998 hingga  tahun 2015.  Subyek yang telah 

berpengalaman di posisikan sebagai surveyor handrill 

(mandor untuk bidang bor tangan) sebelumnya hanya 

sebagai tenaga handrill (bor tangan). Surveyor bekerja 

mengatur dan memerintah tenaga kerja handrill yang lain. 



 

Subyek merasa ada peningkatan posisi, tak hanya itu 

subyek dilibatkan juga di dalam pengaturan rencana 

kerja, juga diberikan informasi mengenai peta korelasi 

mangan,  namun di sisi lain beliau merasa tidak nyaman 

karena harus memerintah teman sekampung. Keluarga 

sangat mendukung subyek untuk bekerja di tambang 

dengan posisi yang cukup bagus seperti itu. 

 Subyek merasa manfaat tambang harus dirasakan 

semua orang, karena hal tersebut merupakan hasil 

mineral yang ada di perut bumi sehingga harus 

dimanfaatkan. Subyek menambahkan bahwa hasil 

tambang tidak hanya dapat menjadi satu bahan baku 

melainkan banyak hasil lainnya yang dapat berguna bagi 

kehidupan. Subyek mengakui bahwa memang tambang 

dapat merusak lingkungan tapi sebenarnya sangat 

bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

 Adanya tambang meningkatkan pendapatan harian 

juga terjadi perubahan di kampung Satar Teu yaitu 

banyaknya pembangunan yang lebih modern seperti 

rumah yang tak lagi menggunakan dinding bambu, dan 

atap alang-alang melainkan berdinding kayu beratap 

seng tidak berbentuk panggung lagi, serta tambang 

memberikan peluang bagi semua warga kampung untuk 



 

dapat bekerja tanpa memandang latar belakang 

pendidikan, sehingga masyarakat kampung tidak jauh-

jauh bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). 

 Subyek 5 melihat tambang dapat menambah 

pendapatan tiap hari memperbaiki ekonomi warga 

sehingga perubahan selama ada tambang yaitu dengan 

adanya pembangunan, seperti yang diungkapkan subyek 

5: 

“. . . menambah pendapatan tiap hari sehingga 
perubahan di lingkungan tambang ini berubah jauh 
misalnya pembangunan. . . Dengan ada tambang itu 
perusahaan ambil  semua tenaga lingkar tambang untuk 
kerja” (Wawancara Subyek 5, Juli 2017, Satar Teu) 
 

 Subyek 5 merasa bangga bekerja di tambang 

karena berhasil menyekolahkan anak, bangga dan 

senang dengan posisi yang diberikan oleh perusahaan 

merasa dipercaya oleh pihak perusahaan  

“....memang bangga pribadi saya selama kerja di 
tambang saya bisa ongkos anak sampai dapat sarjana 
berhasil saya jadi orang tua. . . .Perasaan itu agak 
baguslah punya posisi naik senjadi surveyor sudah 
untuk mengatur segalanya kalau ada kordinator nya 
untuk memberikan segala rencana-rencana kerja 
bahkan mereka peta korelasi mangan juga mereka 
kasih ke saya senang juga. . .” (Wawancara Subyek 5, 
Juli 2017, Satar Teu) 
 

 Relasi sosial masih berjalan baik tidak menjadi 

masalah bagi subyek, hadirnya tambang justru 

memberikan semua warga kesempatan untuk dapat 

bekerja di tambang memperbaiki kehidupan.  



 

 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang 

 Pendapat subyek mengenai tutup tambang 

dikarenakan ketidakmampuan kontraktor untuk 

melakukan produksi sehingga merumahkan semua 

karyawan, tidak hanya penduduk lingkar tambang, 

pegawai dari luar daerah pun  ikut di rumahkan. Subyek 

kembali berkebun untuk dapat menghidupi keluarga. 

Subyek mengakui sekarang memiliki banyak waktu luang 

dan beliau menghabiskannya untuk mulai membersihkan 

kebun, atau hanya berdiam diri di rumah. Subyek 

menyatakan bahwa tidak begitu suka untuk 

menghabiskan waktu dengan percuma, berkumpul 

bersama orang lain tanpa menghasilkan apa-apa, 

tambahnya lebih baik beliau membaca buku menambah 

wawasan atau mencari pekerjaan yang dapat dilakukan, 

berkumpul hanya dilakukan bersama keluarga dengan 

kepentingan tertentu.  

 Masalah ekonomi membuat semua warga susah 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini juga yang 

mengurangi kebiasaan prososial di kampung. Prososial 

sangat tergantung pada keadaan ekonomi warga. 



 

“ . . .orang tidak bisa bantu yang susah karena tidak ada 
uang mau bantu bagaimana.” (Wawancara Subyek 5, 
Juli 2017, Satar Teu) 

 
 Relasi sosial masih baik dirasakan namun, yang 

berubah jika ada tambang banyak masyarakat yang rela 

membantu satu sama lain secara ekonomi tapi sekarang 

karena hilangnya pekerjaan sangat jarang mau 

membantu karena begitu susah untuk mendapatkan 

uang. 

 Kesadaran kelas dirasakan subyek bahwa posisi di- 

tambang hanya semata untuk pekerjaan, sedangkan di- 

masyarakat subyek tetap menjadi masyarakat biasa.  

―. . .ya pribadi saya juga tidak mengganggap saya pas 
kerja di tambang sebagai ketuanya.‖ (Wawancara 
Subyek 5, Juli 2017, Satar Teu) 
 

 Ada rasa kecewa dan penyesalan yang tersisa 

akibat tutup tambang, adanya harapan yang masih belum 

terwujud yaitu, anak terakhir subyek yang tidak 

melanjutkan kuliah, subyek merasa bersalah karena tidak 

mampu membiayainya. Hanya dengan hadirnya tambang 

subyek dapat memiliki biaya untuk menyekolahkan 

anaknya. 

“Menyesal saja ini yang bungsu tidak bisa kuliah mau 
cari uang di mana, tunggu lama baru bisa kasih kuliah. 
(Wawancara Subyek 5, Juli 2017, Satar Teu) 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 



 

 Dirasakan oleh subyek bahwa kerja di tambang 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi memperbaiki rumah, 

membiayai sekolah anak, tambang harus dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan semua orang. Selain itu ada 

kebanggaan yang melekat karena dengan tambang ini 

subyek mampu membiayai anaknya hingga sarjana dan 

merasa berhasil sebagai orang tua, juga dipercaya oleh 

pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi penting 

seputar tambang.  

 

5) Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan 

 Walaupun lebih berpengalaman dari beberapa 

subyek yang lain, subyek tetap merasakan 

ketidakberdayaan akibat tutup tambang, bagi subyek 

tak ada yang bisa sama dengan perusahaan tambang 

yang memberikan gaji dan fasilitas yang baik bagi 

pekerja, berkebun tidak ada apa-apanya hanya 

mampu untuk menutupi konsumsi harian, tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan lain yang sama penting. 

Subyek  tergantung terhadap perusahaan sehingga 

memberikan gambaran tidak ada alternatif lain untuk 

sejahtera selain dari tambang.  



 

“. . . sebelum itu kita mau harap dari mana 
sekarang saja tidak ada kerja ya tidak dapat apa-
apa.” (Wawancara Subyek 5, Juli 2017, Satar Teu) 
 

 Tambang telah sekian lama membantu 

mengatasi kesulitan subyek sehingga masih berharap 

agar tambang beroperasi kembali. 

 

b) Ketidakberartian 

 Penyesalan masih subyek rasakan karena tidak 

berhasil menguliahkan anaknya, menjadi satu-

satunya harapan yang belum terwujud dan kini butuh 

waktu lama untuk mengumpulkan biaya. Tujuan yang 

belum dapat tercapai ini membuat subyek merasa 

bersalah. 

“Menyesal saja ini yang bungsu tidak bisa kuliah 
mau cari uang di mana, tunggu lama baru bisa 
kasih kuliah. “(Wawancara Subyek 5, Juli 2017, 
Satar Teu) 
 

 Bagi subyek keberhasilan anak menjadi salah 

satu sumber kebahagiaan dalam rumah tangga, 

namun tak dapat dipenuhi karena  tutup tambang, 

subyek merasa tidak menjadi orang tua yang baik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBYEK 5 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan: merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, melihat hanya perusahaan 

yang mampu mengubah keadaan 

2. Ketidakberartian, hilangnya tujuan, merasa kecewa, menyesal, bersalah 

karena tidak mencapai tujuan untuk menyekolahkan anak, merasa tidak 

menjadi orang tua yang baik. 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya Pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar 

2. Prososial berkurang 

3. Kesadaran kelas bahwa posisi di perusahaan hanya sebatas pekerjaan  

4. Emosi negatif seperti rasa kecewa, penyesalan, bersalah karena tidak 

mampu menyekolahkan anak, tidak menjadi orang tua yang baik 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes, sumber ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

2. Laten, rasa bangga, kontak sosial 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi  

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur  

3. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum 

sekaligus, semua warga bisa bekerja di kampung, meningkatkan 

prososial 

4. Secara psikologis tambang memberikan rasa bangga karena subyek 

dapat menyekolahkan anak, merasa berhasil menjadi orang tua, posisi 

yang baik membuat subyek bangga serta dipercaya oleh pihak 

perusahaan 

Gambar 4.6 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada    

          Subyek 5 



 

6) Analisa Kasus Subyek 5 

 Ketika kehilangan pekerjaan hampir dialami oleh 

sebagian besar individu dalam kelompok sosial tertentu 

maka situasi tersebut diterima sebagai sebuah norma 

sosial (Williemse, 2015). Inilah yang dirasakan oleh 

subyek, hampir semua anggota di kelompok 

masyarakatnya mengalami kehilangan pekerjaan 

sehingga bukan menjadi hal yang baru,  ditambah oleh 

pengalaman subyek yang jauh lebih lama bergantung 

hidup dengan tambang, sehingga tutup tambang 

memang menjadi siklus yang harus dilalui perusahaan 

manapun, tetapi subyek tetap mersakan dampak tutup 

tambang yang mengguncang perekonomiannya. 

 Wa (2008) menjelaskan bahwa respon setiap orang 

terhadap kehilangan pekerjaan di tentukan juga oleh 

karakter individu, sumber daya sosial dan individu untuk 

membantu mengatasi masalah tersebut. Individu dengan 

karakter ekstravert akan cenderung mencari dukungan 

sosial keluar, sedangkan sebaliknya introvert akan 

mengatasi masalahnya sendiri mengutamakan 

penyelesaian dalam diri.  Dapat dilihat subyek memiliki 

kecenderungan introvert yang terlihat begitu nyaman 

untuk sendiri, bahkan ketika ada masalah kehilangan 



 

pekerjaan. Isolasi dan keterasingan diri tidak muncul 

pada subyek karena dipengaruhi oleh karakter individu ini.  

Tidak menjadi masalah bagi subyek untuk menarik diri 

dari lingkungan (Baumeister & Vohs, Encyclopedia of 

Social Psychology, 2007). 

 Subyek terlihat jelas tidak begitu lekat terhadap 

kelompoknya, Forsyth (2010) menjelaskan bahwa hal ini 

dapat terjadi jika subyek memiliki pengalaman tertentu 

terhadap kelompok, serta dipengaruhi oleh karakter dari 

individu itu sendiri. Subyek memilih tidak begitu aktif 

berpartisipasi dalam kelompok karena menilai kegiatan 

tersebut hanya menyita waktu dan memilih untuk 

melakukan kegiatan lainnya yang lebih produktif. 

Keluarga sebagai referensi yang lebih menguntungkan. 

Karakter individu yang cenderung introvert tentu akan 

membatasi kebutuhan afiliasi termasuk untuk bergabung 

dalam kelompok. 

 Serta yang menariknya subyek mengalami sebuah 

kesadaran kelas (Christison, 2003), kesadaran yang 

muncul untuk melihat bahwa posisi yang diperoleh dalam 

sebuah sistem khususnya industri hanya berlaku semu. 

Subyek menganggap bahwa posisinya di tambang 

sebatas untuk pekerjaan, ketika berada di masyarakat 



 

statusnya sama dengan yang lain. Hal ini membuatnya 

berelasi dengan baik karena tidak menganggap dirinya 

lebih dari yang lain, tidak heran situasi tutup tambang 

hanya berdampak ringan juga membuat tidak munculnya 

terisolasi maupun merasa terasing. Kesadaran kelas ini 

juga yang membuat subyek tidak mempermasalahkan 

tutup tambang walaupun pemaknaan latennya sangat 

kuat. 

 Ketidakberdayaan dan ketidakberartian yang terjadi 

akibat adanya pemaknaan manifes,  juga karena adanya 

locus of control eksternal bahwa perusahaan yang 

mengubah hidup, hanya perusahaan yang memberikan 

penghasilan besar. Ketika perusahaan tidak mampu 

memuaskan kebutuhan subyek, mendatangkan rasa 

hilangnya tujuan subyek, merasa bersalah kepada anak 

subyek. 

 Kesimpulan dalam kasus subyek 5, kehilangan 

pekerjaan memengaruhi dampak alienasi ketidak- 

berdayaan dan ketidakberartian. Lama subyek bekerja di 

tambang serta karekater individu juga menyumbang 

pengaruh yang besar pada dampak alienasi. Posisi 

subyek di tambang memberikan pengaruh untuk 

terjadinya pemaknaan laten yang sangat kuat.  Walaupun 



 

telah hidup lama dalam siklus tambang subyek tetap 

merasakan ketidakberdayaan ketika tambang tutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deskripsi Subyek 6  

a. Identitas Subyek 6:  

Domisili          : Lengko Lolok, Kec. Lamba Leda 

Asal           : Lengko Lolok 

Jenis kelamin                   : Laki-laki  

Usia            : 58 tahun  

Pendidikan akhir          : SD 

Pekerjaan           : Petani 

Status           : Menikah  

Lama Kerja di Tambang  : 15 Tahun  

Posisi di Tambang          :  Pengemudi Alat Berat 

 

b. Hasil Observasi  

 Subyek 6 berperawakan tinggi dengan kulit cokelat 

gelap dan berambut keriting. Pertama kali peneliti bertemu 

dengan subyek di kediamannya, beliau memakai kemeja 

hijau tua lengan panjang dengan celana panjang berwarna 

biru. Pertemuan hanya berlangsung singkat karena subyek  

saat itu dipanggil ke salah satu rumah warga yang sedang 

mengadakan acara sekolah (acara penggalangan dana 

untuk membiayai warga yang anaknya akan melanjutkan 

sekolah ke perguruan tinggi). Untuk melanjutkan observasi 

awal peneliti pun ikut menghadiri acara tersebut. 



 

 Suasana begitu ramai dengan pembicaraan maupun 

suara musik yang diputar tuan rumah. Subyek kemudian 

memperkenalkan peneliti kepada beberapa warga yang 

hadir di rumah tersebut. Perbincangan terbuka seputar 

tambang mulai terdengar beberapa bapak tua dalam 

keadaan mabuk mulai berbicara bahwa mereka menolak 

tambang beberapa lagi menyahut bahwa mereka setuju 

dengan tambang. Subyek hanya tertawa melihat beberapa 

warga yang mengemukakan pendapatnya tersebut.  

 Bertepatan dengan waktu makan siang peneliti diajak 

tuan rumah dan subyek untuk ikut bersantap siang bersama. 

Setelah bersantap siang peneliti dan tuan rumah mengajak 

untuk ke rumah salah satu warga yang tak jauh dan 

melanjutkan pembicaraan dengan suasana yang lebih 

tenang.  Tuan rumah yang mengadakan acara tertarik juga 

untuk menjadi subyek, sehingga dikesempatan itu peneliti 

meminta untuk menjadi subyek dalam penelitian dan beliau 

bersedia. Pembicaraan dilanjutkan dengan kesepakatan 

untuk pertemuan selanjutnya. 

 Pertemuan selanjutnya, dilaksanakan di rumah 

subyek sendiri di siang hari karena beliau kini hanya bekerja 

menggembalakan sapi milik orang lain, sehingga  hanya 

memiliki waktu luang di siang hari setelah mengantar sapi 



 

untuk merumput di hutan. Subyek begitu bersemangat 

mengutarakan manfaat tambang yang hadir di Lengko Lolok. 

Seperti beberapa subyek lainnya ada perbedaan mimik 

wajah dan intonasi ketika berbicara mengenai keadaan 

sekarang di saat tambang telah tutup.  

 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 6 

 Subyek sejak lahir tinggal dan dibesarkan di 

kampung Lengko Lolok, hingga menikah dan dikaruniai 

tiga orang anak. Semua anaknya telah mandiri bekerja di 

luar kampung sebagai perawat, guru honorer dan ada 

yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kota. 

Kesuksesan anak-anak subyek merupakan berkat 

kehadiran tambang di kampung Lengko Lolok. Kini 

subyek bisa merasakan hasil jerih payahnya ketika anak-

anak subyek turut membantu ekonomi subyek. Walaupun 

hanya berpendidikan SD subyek sering mencoba banyak 

kegiatan yang dapat menambah keahliannya, seperti 

menyetir mobil sehingga perusahaan memakainya untuk 

mengemudikan alat berat, mencoba menjaga sapi, 

banyak tetangga yang menitipkan sapi untuk dirawatnya. 

 



 

2) Kehidupan Saat Ada tambang 

 Kehadiran tambang membawa banyak perubahan 

bagi kehidupan subyek, di saat itu subyek baru 

mengetahui bahwa di dalam tanah tempat ia tinggal 

selama ini memiliki harta berharga, subyek pun 

menambahkan ada banyak perusahaan yang bergantian 

ingin menjadi membangun perusahaan. 

 Subyek melihat keuntungan tambang yang datang 

ke desanya, dengan peralatan dari tambang mampu 

membuka jalan Lengko Lolok dan Satar Teu sehingga, 

memudahkan subyek untuk ke kota menjual hasil kebun 

yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Subyek pun 

merasa senang karena anak-anaknya mudah pergi ke 

sekolah yang berada di Satar Teu. Perusahaan tidak 

secara gamblang memberitahu banyaknya mangan, 

pemberian informasi hanya terjadi di awal tambang 

masuk untuk menyampaikan dampak lingkungan, fasilitas 

yang akan diperpoleh warga serta memberikan 

kompensasi bagi warga yang tanahnya di pakai untuk 

fasilitas umum.  

 Tak hanya itu perubahan sederhana yang sangat 

terasa adalah subyek dapat mengkonsumsi beras, beras 

sebelumnya menjadi makanan mewah bagi subyek, 



 

dengan pendapatan tetap yang cukup  besar, beras pun 

dapat diperoleh. Bagi subyek, rumah menjadi jauh lebih 

layak untuk dihuni dengan gaji yang diperoleh dari 

tambang. Warga kampung lebih bersemangat dalam 

mengikuti acara-acara dan aktif menyumbang. 

“Perubahan yang kami rasa sederhana saja mungkin 
soal makan ya karena di sini masih makanan pokok 
karena belum ada perusahan cuma makan jagung saja 
itu saja makanannya habis itu ubi kayu, setelah masuk 
tambang ada perubahan sedikit bisa makan beras. 
Pesta sekolah lancar karena kami ada penghasilan jadi 
anak-anak di sini bisa sekolah tinggi karena tambang itu 
kalau sebelum ada tambang setengah mati untuk buat 
acara-acara.” (Wawancara Subyek 6, Juli 2017, Lengko 
Lolok) 
 

 Relasi sosial selama ada tambang menjadi kurang 

kondusif, beberapa kali terjadi masalah antara pihak 

yang menolak tambang dengan perusahaan, seperti LSM 

yang kadang memprovokasi warga yang tidak bekerja di 

tambang untuk menolak tambang, bagi subyek tambang 

sudah membawa perubahan baik dan seharusnya 

didukung, akibat dari hal tersebut terbentuk kelompok 

warga yang setuju dan tidak setuju. 

“Jadi masalah memang mereka yang tolak tambang, 
ingin membuat kami bermasalah dan setelah kami 
bermasalah mereka cuma lihat dari belakang, kami 
amati karena kami lama kerja di tambang sepertinya 
macam yang tolak tambang itu orangnya  tidak kerja 
diperusahaan, karena kami yang kerja diperusahaan 
tidak mungkin kami tolak tambang.” (Wawancara 
Subyek 6, Juli 2017, Lengko Lolok) 



 

 Kehadiran tambang membawa kesejahteraan 

dalam keluarga, anak yang berhasil turut membanggakan 

keluarga  menjadi salah satu sunber kebahagiaan.  

“Lainnya karena bisa buat anak saya berhasil 
semua. . .semua keluarga jadi senang liat anak semua 
berhasil“ (Wawancara Subyek 6, Juli 2017, Lengko 
Lolok) 

 

3) Kehidupan Saat Tutup tambang 

 Kembali bekerja di kebun menjadi pilihan walaupun 

terkadang kebun tidak memberikan penghasilan apa-apa. 

Subyek menceriterakan banyak tetangga yang harus 

merantau ke Malaysia dan Kalimantan akibat tutup 

tambang, karena kebun dan lowongan pekerjaan tidak 

memberikan penghasilan tetap seperti saat ada tambang. 

Untuk konsumsi sehari-hari harus kembali seperti sedia 

kala mengandalkan jagung sebagai makanan pokok, 

pembangunan rumah harus terhenti. 

“. . . kerja tani ini kadang-kadang ada hasilnya, lebih 
banyak mengeluhnya itupun macam disini tidak ada 
hasil jagung sebentar ya mau harap apa sudah. . .” 
“(Wawancara Subyek 6, Juli 2017, Lengko Lolok) 
 

 Relasi sosial antar warga kampung masih berjalan 

baik walaupun diawal ada konflik namun sekarang 

dirasakan baik-baik saja, ada perubahan yang terasa 

yaitu tradisi pesta sekolah yang kurang dijalankan akibat 

sebagian warga yang kehilangan pekerjaan, tradisi 



 

menyumbang untuk membantu warga satu kampung 

yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

menjadi jarang dilakukan menurut subyek dan artinya di 

kampung semakin berkurang anak yang berpendidikan 

tinggi, subyek merasa kasihan dan sedih dengan kondisi 

kampung saat ini banyak pengangguran, banyak anak 

putus sekolah. Di tengah keadaan tersebut, ada 

pengalaman baru yang subyek peroleh dari kejadian 

tutup tambang yaitu, bagaimana untuk bertahan hidup 

selanjutnya, dengan kejadian ini timbul insiatif subyek 

dan beberapa warga untuk tidak bergantung pada 

tambang melainkan harus saling membantu. 

Terbentuklah kelompok arisan yang berguna untuk 

mengumpulkan dana menyekolahkan anak karena tradisi 

pesta sekolah telah jarang dilaksanakan. 

 “. . .  sekarang bentuk arisan saja karena kita sadar 
sekarang disetiap keluarga pasti akan ada anak yang 
sekola,  satu-satunya jalan kita buat itu untuk membantu, 
siapa yang anaknya lebih dulu sekolah kita bantu sama-
sama.” (Wawancara Subyek 6, Juli 2017, Lengko Lolok) 
 

 Kesadaran subyek dan warga lainnya untuk 

mengantisipasi keterbatasan biaya dalam 

menyekolahkan anak mereka, dengan arisan.  

 Tutup tambang mengubah keadaan di kampung 

subyek mengatakan bahwa keadaan kampung tak 

seperti dahulu lagi, yang ramai, kompak, semua serasa 



 

keluarga, kini banyak kerabat yang harus merantau 

mencari kerja ke luar pulau membuat kampung terasa 

sepi. 

 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 

 Bekerja di tambang bagi subyek merupakan 

pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaan pokok 

subyek tetap sebagai petani. Namun tetap subyek 

merasa tambang telah membuat anak-anaknya berhasil 

menjadi sarjana dan sekarang dapat bekerja membawa 

nama baik keluarga dan membantu  orang tua, membuat 

subyek dapat membantu menyumbang diberbagai acara. 

Tambang memberikan perubahan untuk hidup lebih baik 

bagi subyek.  

 

5)  Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan 

 Walaupun tambang hanya sebagai sampingan 

namun subyek tetap merasakan ketidakberdayaan 

saat harus menghadapi tutup tambang, selama 

beberapa bulan subyek masih menunggu hingga 

tambang buka, tidak melakukan apa-apa, subyek 



 

merasa susah untuk mendapatkan uang jika tidak 

bekerja di tambang. 

“. . . tidak tahu mau buat apa di rumah tinggal 
kosong saja...harap buka kembali karena tambang 
saja yang besar gajinya tidak bisa harap dari yang 
lain kalau tidak dari tambang.“ (Wawancara Subyek 
6, Juli 2017, Lengko Lolok) 
 

Gaji yang besar dari perusahaan menghadirkan 

ketergantungan, membuat subyek menggantungkan 

harapan sepenuhnya pada tambang, tidak mampu 

mengambil keputusan  untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lain, subyek kehilangan arah ketika tambang 

tutup.  

 

b) Isolasi 

 Saat ada tambang subyek bisa merasakan 

suasana yang begitu ramai, terhubung dengan 

banyak orang, mendapatkan pengalaman yang baru 

karena yang bekerja di tambang tidak hanya warga 

satu kampung ada banyak pegawai yang berasal dari 

luar kampung, sehingga memperluas jaringan sosial. 

Hal ini tidak dapat dilakukan lagi akibat tutupnya 

tambang. Banyak tetangga yang pergi merantau 

mengurangi jumlah kerabat yang dekat di kampung. 

Hal ini membuat subyek merasa semakin jauh dengan 



 

kelompok, kebersamaan yang dirasakan berbeda 

seperti saat ada tambang.  

“. . . sekarang suasana sepi, sendiri, banyak 
tetangga yang pergi cari kerja di Kalimantan karena 
susah dapat kerja di sini. “(Wawancara Subyek 6, 
Juli 2017, Lengko Lolok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan: merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

pemerintah 

2. Isolasi, merasa kesepian, renggang relasi sosial karena merantau, 

kehilangan kerabat 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan  

2. Renggangnya relasi sosial akibat banyak kerabat yang merantau 

3. Emosi negatif, merasa sepi, merasa sendiri 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes, sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

2. Laten; rasa bangga, kontak sosial 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang  

1. Tambang menjadi sumber ekonomi  

2. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum  

3. Tambang menjadi sumber konflik kepentingan, merenggangkan relasi 

sosial, hadirnya sentimen pro dan kontra (hubungan ingroup-outgroup) 

4. Secara psikologis tambang memberikan rasa bangga karena berkat 

tambang semua anak subyek dapat berhasil, perasaan senang karena 

subyek dapat lebih sering melakukan prososial, memperluas relasi 

sosial  

SUBYEK 6 

Gambar 4.7 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada      

          Subyek 6 



 

6) Analisis Kasus Subyek 6 

 Kehilangan pekerjaan menjadi tema yang sangat 

kuat bagi subyek, sedikit berbeda dari subyek yang lain, 

anak-anak yang sudah mandiri tidak menjadi tanggungan 

subyek lagi, meringankan beban pikiran ketika tutup 

tambang. Namun tetap sumber ekonomi menjadi hal 

yang harus dipenuhi oleh subyek.  Ketidakberdayaan 

dirasakanlebih ringan oleh subyek hal ini karena adanya 

dukungan sosial berupa bantuan keuangan dari anak-

anak subyek, seperti ungkap Ervasti dan Venetoklis 

(2006) bahwa, bantuan keuangan bagi individu yang 

tidak memiliki pekerjaan dapat mengurangi rasa tidak 

berdaya menghadapi situasi, tekanan dalam hidup 

karena dapat memenuhi kebutuhan. 

 Keadaan yang sedikit menguntungkan bagi subyek 

ini membuat subyek ingin berpartisipasi membantu 

anggota kelompok lainnya dalam kegiatan arisan, rasa 

solidaritas yang kuat untuk turut mendukung anak-anak 

tetangga dan kerabat bersekolah dengan baik, subyek 

merasa senang untuk membantu mengikuti arisan 

merupakan bentuk penguatan internal dalam perilaku 

menolong (Myers, 2010). 



 

 Kontinuitas prososial dalam kasus ini terlihat jelas 

sangat bergantung pada adanya sumber daya ekonomi, 

sebelum ada tambang prososial jarang dilakukan karena 

warga kampung rata-rata tidak mampu secara ekonomi, 

namun setelah adanya tambang membawa perubahan 

secara umum warga memiliki penghasilan tetap sehingga 

prososial lebih sering dilakukan. Adanya norma timbal 

balik dalam perilaku prososial yang memotivasi warga, 

menjadi sebuah investasi jika dapat melakukannya 

(Myers, 2010). 

 Adanya konflik juga digambarkan dalam kasus ini, 

sebagian besar disebabkan oleh kepentingan sebuah 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak 

menyetujui adanya tambang, mulai memprovokasi warga 

untuk menolak tambang sedangkan sebagian warga 

mendukung tambang karena telah merasakan 

manfaatnya. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Myers 

(2010) bahwa konflik terjadi akibat interaksi individu atau 

kelompok yang memiliki kebutuhan dan tujuan yang 

berbeda. LSM memiliki tujuan untuk melindungi 

lingkungan, sedangkan warga yang mendukung tambang 

membutuhkan tambang sebagai sumber kehidupan. 

Konflik yang terjadi kemudian memberikan kesempatan 



 

bagi warga untuk mengkategorisasikan dirinya ke pihak 

yang mendukung atau tidak, menciptakan hubungan 

ingroup dan outgroup  di antara warga (Forsyth, 2010). 

 Alienasi yang muncul pada subyek lebih 

disebabkan oleh adanya ketidakberdayaan yang didasari 

oleh adanya ketergantungan ekonomi terhadap 

perusahaan. Alienasi dalam bentuk isolasi terjadi akibat 

banyaknya kerabat yang merantau sehingga subyek 

merasakan kesepian, kebersamaan yang berkurang, 

situasi sosial tidak sama seperti dulu lagi.   

 Pemaknaan laten dirasakan dengan melihat 

adanya kegiatan tambang sebagai sarana bagi subyek 

untuk memeroleh kenalan, mendapat kontak sosial tidak 

hanya warga kampung yang telah dikenalnya. Tutupnya 

tambang mengurangi kontak sosial yang telah terjalin. 

Hal lain yang memperburuk keadaan yaitu sebagian 

warga kampung harus mencari pekerjaan di luar 

kampung, merantau.  Membuat begitu renggangnya 

relasi sosial yang dirasakan. Pemaknaan bekerja di 

tambang sebagai pekerjaan sampingan juga membuat 

dampak ketidakberdayaan tidak begitu besar. 

 Secara garis besar tutup tambang mengakibatkan 

kehilangan pekerjaan yang berdampak besar bagi 



 

munculnya alienasi ketidakberdayaan, dan isolasi 

walaupun tidak begitu kuat. Pemaknaan laten akan 

pekerjaan menyumbangkan pengaruh terhadap 

terjadinya keterasingan diri dan isolasi. Renggangnya 

relasi sosial sangat kuat dirasakan hal ini juga 

memengaruhi keterisolasian. Dukungan sosial muncul 

untuk mengurangi ketidakberdayaan yang dirasakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deskripsi Subyek 7 

a. Identitas Subyek 7 

Domisili          : Lengko Lolok, Kec. Lamba Leda 

Asal           : Lengko Lolok 

Jenis Kelamin                  : Laki-laki  

Usia            : 51 tahun  

Pendidikan akhir          : SD 

Pekerjaan           : Petani 

Status           : Menikah  

Lama Kerja di Tambang  : 15 Tahun  

Posisi di Tambang          : Buruh pemisah batu  

 

b. Hasil Observasi  

 Pertemuan sebelumnya dalam acara sekolah, menjadi 

jembatan awal untuk melaksanakan observasi dan 

wawancara lanjutan. Subyek berperawakan tinggi dengan 

tubuh yang kurus, punggung yang sedikit bungkuk, berkulit 

putih berbeda dari orang Lengko lolok pada umumnya yang 

berkulit lebih gelap. Berambut ombak dengan sebagian 

rambut berwarna putih kepirangan.  

 Saat ditemui subyek memakai kaos dan celana 

panjang, tangan kanan subyek mengalami cedera ketika 

harus berurusan dengan sapi yang mengamuk karena 



 

hendak disembelih, sehingga tangannya ditekuk dan  

dilumuri ramuan tradisional seperti tepung berwarna putih. 

Gaya berbicara yang khas dengan nada yang begitu lembut. 

 Aktivitas subyek ketika ditemui kebanyakan di dalam 

rumah, memisahkan jagung dari bonggolnya, karena 

menurut beliau sekarang sudah tidak musim berkebun 

sehingga hanya tinggal di rumah saja, sedangkan istri 

subyek terlihat sedang menenun kain tradisional di sudut 

ruang tamu. Sesekali beberapa ibu-ibu datang dan 

bergabung membantu istri subyek menenun sehingga rumah 

begitu ramai. 

 Subyek begitu antusias selama proses wawancara, 

dalam beberapa topik beliau sangat bersemangat dan penuh 

penekanan dalam memberi tanggapan terutama mengenai 

manfaat tambang bagi orang tua sehingga anak-anaknya 

dapat bersekolah setinggi mungkin agar dapat memahami 

bahasa oranglain; perkataan orang lain dan mendapat 

pekerjaan yang bagus seperti menjadi pegawai negeri. 

Subyek 7 menunjukkan ekspresi senang ketika berbicara 

mengenai apa saja yang telah dilakukan perusahaan 

tambang bagi kampung Lengko Lolok.  

 

 



 

c. Hasil Wawancara  

1) Latar Belakang Subyek 7 

 Subyek merupakan warga asli Lengko Lolok, sejak 

lahir  hingga memiliki keluarga memilih tinggal di Lengko 

Lolok. Memiliki empat orang anak yang pertama baru 

saja duduk di perguruan tinggi, yang kedua kelas VII 

SMP yang ketiga kelas VI SD sedangkan yang terakhir 

kelas III SD. Subyek menceriterakan bagaimana 

keinginannya dahulu untuk bersekolah tinggi namun, 

dengan kondisi orang tua yang tidak memungkinkan 

sehingga harus kandas di kelas VIII SMP. 

 Pengalaman tersebut yang menguatkan tekad 

subyek untuk menyekolahkan anaknya bagaimana pun 

caranya. subyek meyakini bahwa menyekolahkan 

anaknya agar mereka dapat memeroleh wawasan yang 

lebih luas bisa mempergunakan ilmu tersebut untuk 

mendapatkan pekerjaan, mengikuti perkembangan 

zaman, tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. 

 

2) Kehidupan Saat Ada Tambang 

 Hadirnya tambang membawa banyak perubahan 

bagi desa Lengko Lolok namun tetap ada pihak-pihak 

yang tidak setuju, seperti mereka yang memiliki tanah di 



 

jalan yang dilalui kendaraan perusahaan sehingga 

mempermasalahkan hal tersebut. Subyek bercerita 

perusahaan telah memberitahukan dampak positif dan 

negatif tambang sehingga sebagian besar penduduk 

setuju untuk  menerima tambang. Perusahaan membuka 

akses jalan sehingga petani dimudahkan untuk menjual 

hasilnya tidak hanya untuk mengkonsumsinya sendiri, 

hasil kebun akhirnya memilki nilai jual, lebih banyak anak 

yang sekolah. Perusahaan membuat tempat 

penampungan air sehingga warga tidak kesulitan harus 

ke desa Satar Teu, juga membangun gereja sebagai 

bentuk bantuan sosial kepada masyarakat lingkar 

tambang.  

 Menurut subyek banyak warga yang bangga dapat 

berpartisipasi menyumbang dalam berbagai kesempatan, 

karena telah memiliki pendapatan tetap dengan bekerja 

di perusahaan. Walaupun hanya bekerja sebagai pemilih 

batu dengan gaji yang cukup besar subyek dapat mulai 

menyekolahkan anak dan membangun rumah, kehidupan 

mulai berubah bagi subyek, tambang mulai 

menyejahterakan kehidupannya.  

“Jadi ibu bangga juga kerja di tambang begitu kita tidak 
jabat tangan kosong ke acaranya orang. „(Wawancara 
Subyek 7, Agustus 2017, Lengko Lolok) 



 

 Menjadi sebuah kebanggaan bekerja di tambang, 

subyek dapat membantu warga lain yang membutuhkan 

sumbangan, menjadi sebuah harga diri juga dengan 

memiliki pendapatan tetap, dapat menyumbang. 

Tambang membawa kesejahteraan psikologis dengan 

jaminan ekonomi, subyek dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan, membuat kehidupan jauh lebih baik dari 

sebelumnya. 

“. . .sudah buat hidup lebih baik.  bisa biaya anak 
sekolah yang utama saya hanya pikirkan anak-anak 
saja biar hidup mereka lebih baik dari saya ini.” 
(Wawancara Subyek 7, Agustus 2017, Lengko Lolok) 

 Relasi Sosial tidak menjadi masalah dengan 

kehadiran tambang karena semua masalah dapat 

dimusyawarahkan bersama untuk menemukan 

pemecahan yang menguntungkan kedua belah pihak.  

“Memang diawalnya itu ada sedikit masalah karena 
belum ketemu pikiran, setelah ketemu pikiran aman-
aman saja.” (Wawancara Subyek 7, Agustus 2017, 
Lengko Lolok) 

 

3) Kehidupan Saat Tutup Tambang  

 Sebagian besar warga kampung Lengko Lolok 

kehilangan pekerjaan dengan adanya tutup tambang, 

kembali menjadi petani menjadi kenyataan berat yang 

harus diterima subyek, harapan untuk menyekolahkan 

anak setinggi mungkin tidak dapat dipenuhi. Subyek 

menganggap tambang merupakan pekerjaan tambahan 



 

yang sangat memberikan penghasilan besar, bertani dan 

menenun tidak akan sama hasilnya.  

 Relasi sosial yang terasa berubah adalah banyak 

warga yang akhirnya jarang bergabung dengan kegiatan 

di kampung lebih sibuk mencari pekerjaan di luar daerah 

karena selama beberapa tahun telah terbiasa hidup 

berkecukupan sehingga kini harus mencari cara untuk 

tetap berada dalam keadaan tersebut. Subyek 

menambahkan Lengko Lolok kembali menjadi kampung 

yang sepi, apalagi beberapa orang kerabat pergi 

merantau untuk mencari pekerjaan lain akibat tutup 

tambang, tidak adanya pekerjaan menambah parah 

keadaan subyek tidak tahu harus berkegiatan apa untuk 

mengisi waktu luangnya. 

 Subyek merasa bersalah dan tertekan melihat 

anaknya harus putus sekolah, sehingga subyek 

bergabung dengan beberapa warga dengan pandangan 

yang sama untuk membentuk arisan warga, karena 

menurutnya setiap keluarga pasti memiliki anak yang 

akan bersekolah dan ini merupakan peluang agar anak-

anak tetap melanjutkan pendidikan. 

“ . . .mau sekolah anak sudah susah sekarang . . . 
peredaran uang mati, ya untuk kedepan saya kira susah, 
sangat-sangat susahlah karena itu tadi pendapatan 
kami di sini itu saja tadi harap jagung.” (Wawancara 
Subyek 7, Agustus 2017, Lengko Lolok) 



 

4) Pemaknaan Kerja di Tambang 

 Tambang sebagai sumber penghasilan yang tidak 

dapat dibandingkan dengan pekerjaan lain walaupun 

hanya sebagai pekerjaan sampingan, namun sangat 

dibutuhkan. Bagi subyek bekerja di tambang juga 

sebagai keberuntungan karena dapat menyejahterahkan 

kehidupan, dan memberikan banyak keuntungan. Namun, 

yang utama bagi subyek, dengan bekerja di tambang   

subyek mampu menyekolahkan anak, pendidikan 

menjadi hal utama bagi subyek agar anak-anak dapat 

menjadi orang yang berhasil.  

 

5)  Alienasi yang Muncul Pasca Tutup Tambang 

a) Ketidakberdayaan     

 Diakui subyek walaupun tambang masuk hanya 

sebagai sebuah pekerjaan tambahan subyek merasa 

tidak mampu mengusahakan hidup yang 

berkecukupan lagi. Kebutuhan rumah tangga tidak 

dapat terpenuhi, tidak adanya pemasukan ditambah 

dengan keadaan iklim yang tidak menentu panen pun 

selalu tidak dapat diprediksi, sehingga berharap agar 

tambang dibuka kembali, hanya tambang yang 

memberikan kepastian. Ketergantungan akan 



 

tambang membuat subyek tidak berdaya untuk 

mencari alternatif lain.  

―. . .harapan kedepan mau jadi apa begitu. . .” 
(Wawancara Subyek 7, Agustus 2017, Lengko 
Lolok) 

 

b) Ketidakberartian 

 Harapan terbesar subyek menyekolahkan anak 

belum dapat terwujud oleh tambang, sangat susah 

jika hanya bergantung pada hasil pertanian dan 

subyek bingung harus mencari uang ke mana. 

Pendidikan merupakan hal penting bagi subyek, 

sehingga berharap anak-anaknya dapat bersekolah 

tinggi, namun harus kandas dengan tutup tambang. 

“....kita mau urus sekolah anak untuk kedepan saya 
kira mau cari uang atau dapat uang dari mana, mau 
sekolah anak sudah susah sekarang untuk 
kedepannya kita mau harap apa ya kalau 
perusahaan ini masih aktif.” (Wawancara Subyek 7, 
Agustus 2017, Lengko Lolok) 

 

c) Isolasi  

 Relasi sosial yang masih terjaga tidak begitu 

berdampak pada subyek. Subyek masih berpartisipasi 

sebagaimana biasanya, namun beberapa warga di 

sekitarnya yang justru kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan kelompok. Sepi kerap melanda subyek 

karena hilangnya keramaian saat dahulu ada 



 

tambang ditambah, beberapa kerabat yang biasanya 

bercengkrama harus pergi merantau.   

“Tapi banyak yang keluar daerah untuk cari kerja 
jarang bergabung di kegiatan kampung. . . . 
Tambang buat ramai juga lihat saja pas tidak ada 
tambang ini semua pergi ke daerah lain kampung 
ini mati.”.” (Wawancara Subyek 7, Agustus 2017, 
Lengko Lolok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alienasi Mantan Pekerja Tambang 

1. Ketidakberdayaan: merasa tidak dapat mengontrol keadaan, tergantung 

pada orang lain, apatis terhadap keadaan, masih berharap pada 

perusahaan 

2. Ketidakberartian; adanya tujuan tidak tercapai  

3. Isolasi, merasa kesepian, renggang relasi sosial karena merantau, 

kehilangan kerabat 

 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya Pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar 

2. Renggangnya relasi sosial akibat banyak kerabat yang merantau 

3. Emosi negatif : kesepian 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes, bekerja sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

2. Laten; kontak sosial memperluas relasi sosial 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Ada Tambang 

1. Tambang menjadi sumber ekonomi  

2. Sistem kelas dengan adanya waktu kerja yang teratur 

3. Perusahaan membantu masyarakat untuk memeroleh fasilitas umum  

4. Tambang menjadi sumber konflik kepentingan, merenggangkan relasi 

sosial, hadirnya sentimen pro dan kontra (hubungan ingroup-outgroup) 

5. Secara psikologis tambang memberikan rasa aman, tidak khawatir akan 

masa depan 

SUBYEK 7 

Gambar 4.8 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada  

          Subyek 7 



 

6) Analisis Kasus Subyek 7 

 Pendidikan menjadi investasi berharga bagi subyek 

7, sehingga berharap anak-anaknya dapat bersekolah 

setinggi mungkin. Adanya tambang dapat memungkinkan 

untuk mewujudkan harapan tersebut. Kenyataannya 

tambang yang tutup tidak dapat memenuhi harapannya. 

Hal ini menyebabkan munculnya ketidakberartian  

sebagai  tema yang kuat. Goldsmith, Veum dan Darity 

(1996) melihat bahwa, ketidakberdayaan dan 

ketidakberartian muncul jika ekspektasi individu tidak 

berjalan sesuai dengan harapan, juga dipengaruhi oleh 

adanya kecenderungan locus of control eksternal, subyek 

melihat faktor dari luarlah yang dapat memenuhi 

harapannya.  

 Subyek 7 menggambarkan dengan adanya 

produksi tambang, setiap warga mendapatkan 

kesempatan kerja, terjadi perbaikan ekonomi. Prososial 

pun meningkat dipengaruhi oleh situasi yang 

memungkinkan semua anggota kelompok masyarakat 

untuk berpartisipasi saling tolong menolong (Baumeister 

& Vohs, Encyclopedia of Social Psychology, 2007). 

Sebagai contoh acara pesta sekolah, semua warga dapat 

saling menyumbang diberbagai kesempatan.  



 

 Adanya pekerjaan dan pendapatan menjadi sebuah 

situasi yang memungkinkan prososial terjadi, 

menyumbang dalam keadaan ekonomi yang baik tidak 

akan membuat seseorang merugi, sedangkan tutup 

tambang menghilangkan situasi yang membuat individu 

atau kelompok masyarakat dapat membantu satu sama  

lain, dengan pertimbangan kerugian yang akan diterima, 

sehingga prososial berkurang jika situasi tidak 

mendukung. 

 Renggangnya relasi sosial dalam kasus subyek 7 

dipengaruhi oleh anggota masyarakat yang memutuskan 

untuk merantau. Saunders (2002) mengungkapkan 

bahwa, hilangnya pekerjaan menyebabkan kemiskinan 

pada individu ataupun kelompok, menyebabkan 

terjadinya ketidaksetaraan di dalam masyarakat sehingga 

banyak yang memilih untuk melakukan urbanisasi, untuk 

mendapatkan sumber daya yang lain. Kondisi ini 

mengganggu keadaan sosial kelompok masyarakat yang 

ditinggalkan, berkurangnya anggota kelompok 

mengurangi kepaduan kelompok, solidaritas, maupun 

beragam tradisi yang dijalankan oleh kelompok.  Bagi 

kelompok masyarakat yang ditinggalkan jelas akan 

menimbulkan dampak psikososial isolasi dengan tidak 



 

adanya interaksi yang biasanya dilakukan, hilangnya 

kebiasaan tertentu, merasa ditinggalkan dan sendiri. 

 Terbentuknya arisan sebagai media mengurangi 

masalah ekonomi yang dialami, menjadi sebuah bentuk 

dukungan sosial instrumental yang terlihat  dengan 

adanya pertukaran sumber daya; uang. Dukungan ini 

memberikan gambaran bahwa apa yang sedang 

diperjuangkan individu berharga, memotivasi individu 

agar mampu memberdayakan diri untuk membayar 

dukungan ini suatu saat nanti, sekaligus menunjukkan 

solidaritas dan  ikatan yang kuat di dalam kelompok 

(dalam Schwarzer,Knoll, dan Rieckmann, 2003). 

 Garis besar dalam kasus subyek 7 adalah saat 

adanya tambang terjadi hubungan ingroup dan outgroup 

dalam masyarakat. Tambang memberikan pendapatan 

yang cukup besar sehingga perilaku prososial dapat 

dilakukan, sedangkan ketika tutup tambang perilaku ini 

menjadi berkurang. Tidak adanya pekerjaan berpengaruh 

pada dampak psikososial alienasi ketidakberdayaan dan 

ketidakberartian. Ketidakberartian sangat kuat dirasakan 

subyek dikarenakan adanya harapan yang belum 

terwujud. Subyek cenderung memaknai bekerja di 

tambang sebagai sumber ekonomi, memberi pengaruh 



 

pada ketidakberdayaan dan ketidaberartian. 

Renggangnya relasi sosial berdampak pada terjadinya 

isolasi. Arisan sebagai kegiatan dukungan sosial yang 

diciptakan warga untuk mengurangi masalah tutup 

tambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


