
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Tema Semua Subyek 

 

Tema Subyek Keterangan  

Ketidakberdayaan 
(powerlessness) 

1, 2,3,4,5,6,7 Ketidakberdayaan muncul dengan 
adanya ketergantungan, 
ketidakmampuan dalam mengambil 
keputusan, hal ini difaktori oleh 
hilangnya pekerjaan, hilangnya sumber 
ekonomi  

Ketidakberartian 
(meaninglessness) 

1,2,3,5,7 Hilangnya tujuan, harapan yang telah 
dicita-citakan, merasa sia-sia, rencana 
tidak dapat dijalankan akibat tutup 
tambang, tambang telah menjadi alat 
untuk meraih tujuan subyek  

Isolasi 
(isolation) 

1,2,3,6,7  Merasa diekslusikan, dijauhkan dari 
kelompok, termarjinalkan, relasi sosial 
yang semakin renggang akibat tutup 
tambang, ditambah dengan sentimen 
pro dan kontra yang masih tersisa, juga 
adanya kecemburuan sosial yang 
selama ini menjadi masalah laten 

Ketidakberaturan 
(normlessness) 

1,3 Norma yang tidak bisa lagi menjadi 
patokan, menciptakan sebuah 
kebiasaan baru yang terpaksa 
dijalankan oleh subyek, perubahan 
sikap masyarakat terhadap mantan 
pekerja menjadi sebuah risiko yang 
harus dihadapi  

Keterasingan Diri 
(self estrangement) 

1,2,3,4 Merasa kesepian, rasa lebih rendah dari 
orang lain, malu, minder dengan 
keadaan yang dialami, merasa tidak 
menjadi orang tua yang baik, 
konsekuensi psikologis pada diri subyek 
yang harus dirasakan sebagai bagian 
dari evaluasi terhadap lingkungan 

 

 

Tabel 5.1 Alienasi yang Muncul Secara Keseluruhan 



 

B. Pembahasan 

 Kehadiran tambang membuahkan dampak posistif maupun 

negatif baik dari sisi sosial, ekonomi maupun  psikologis bagi pekerja 

tambang. Dampak psikososial positif ditunjukkan dengan adanya rasa 

bangga karena dapat bekerja di tambang, adanya posisi dan peran 

penting di tambang sehingga subyek merasa lebih dihargai, dihormati 

dan dipercaya. Subyek merasa bangga karena bekerja di tambang 

subyek dapat menyekolahkan anak hingga menjadi sarjana. Rasa 

bangga juga muncul karena dapat melakukan prososial lebih sering 

tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Rasa bangga ini 

menunjukkan bahwa tambang yang hadir tidak sebatas menjadi 

sumber ekonomi; materi bagi subyek. Pemaknaan bekerja sebagai 

fungsi laten memengaruhi penilaian kebermanfaatan tambang bagi 

kehidupan subyek, sehingga diinternalisasi ke dalam diri, rasa bangga 

menjadi indikasi tambang turut meningkatkan harga diri subyek.  

 Di sisi yang negatif, kehadiran tambang menciptakan hubungan 

ingroup-outgroup, tambang merenggangkan relasi sosial, menciptakan 

masalah dalam komunitas lingkar tambang seperti sengketa tanah, 

menciptakan adanya kelompok pro dan kontra, memunculkan gerakan 

perlawanan yang ditunggangi konflik kepentingan pihak tertentu. Hal 

ini pun digambarkan Regus (2011) dan Peruhe (2012) bahwa tambang 

mendegradasikan ruang sosial dan budaya masyarakat Satar Punda, 

merusak hubungan sosial budaya di dalam komunitas, dengan 



 

hadirnya konflik horizontal, vertikal struktural, munculnya sentimen pro 

dan kontra dalam komunitas lokal, hubungan dengan pemerintah dan 

pihak lainnya.   

 Tutup tambang berkaitan dengan hilangnya pekerjaan maupun 

sumber daya yang dipergunakan untuk bertahan hidup.  Kehilangan 

sumber ekonomi menjadi masalah utama ketika tambang tidak 

berproduksi lagi. Sistem ekonomi saat ada tambang telah memberikan 

stabillitas ekonomi dan penghasilan instan dalam jumlah yang besar, 

sehingga memudahkan subyek memenuhi kebutuhan hidup, 

meningkatkan kualitas hidup. Keadaan ini melahirkan ketergantungan 

ekonomi yang berdampak dikala tutup tambang.  

 Semua subyek mendeskripsikan ketergantungan yang tinggi 

terhadap perusahaan tambang, kembali bertani tidak mampu 

mengembalikan keadaan ekonomi seperti saat ada tambang, 

menunggu tambang dibuka kembali, masih berharap pada pemerintah 

untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan, serta bergantung pada 

orang lain yang hendak memanfaatkan tenaga menjadi pilihan.  

 Ketergantungan ini membuat mantan pekerja tambang harus 

menghadapi bentuk alienasi berupa ketidakberdayaan (Al-khawaj, 

1998). Ketidakberdayaan ditunjukkan dengan ketergantungan pada 

pihak di luar diri individu, hampir semua subyek menunjukkan 

ketergantungan terhadap pihak lain terutama dalam penyediaan 



 

pekerjaan, juga semua subyek menaruh harapan yang tinggi agar 

perusahaan dibuka kembali. 

 Ketergantungan berkembang menjadi ketidakmampuan subyek 

dalam mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan dan 

memperbaiki keadaan. Hal ini bergantung pada proses belajar maupun 

faktor dari luar yang memengaruhi subyek. Kehilangan maupun 

kerugian akibat tutup tambang, memiliki dampak yang besar bagi 

psikologis seseorang sehingga subyek tidak ingin mengambil risiko 

terhadap apa yang akan dihadapi, cenderung mempertahankan status 

quo, bertahan dalam ketidakberdayaan ataupun lebih tergantung pada 

orang lain. Peran afeksi terhadap pengambilan keputusan juga 

menjadi pertimbangan subyek, bekerja di tambang telah menghasilkan 

afeksi yang kuat sehingga, kecenderungan untuk mengambil risiko 

pada pekerjaan baru akan sangat kecil. Budaya kolektif Manggarai 

yang kuat pun turut mengambil peran penting dalam pengambilan 

keputusan, lebih mementingkan penilaian orang lain mengikuti apa 

yang dilakukan kebanyakan orang, sehingga komformitas membuat 

subyek tetap pada zona nyaman tidak mengambil keputusan apapun. 

 Dari adanya ketergantungan ekonomi, muncul rasa 

ketidakberdayaan. Rasa ketidakmampuan untuk mengontrol peristiwa 

yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Ketidakberdayaan ini 

membuat seseorang berekspektasi bahwa dirinya tidak mampu untuk 

merespon maupun mengontrol keadaan, mengurangi motivasi untuk 



 

melakukan kegiatan yang baru. Merasa sedih, hilang harapan dan jauh 

lebih pasif, kurang mengambil tindakan, dan merasa depresi selama 

menghadapi keadaan yang tidak dapat dikontrol tersebut. Subyek 

mengatribusikan keadaan dari luar sebagai penyebab sehingga kurang 

memberdayakan diri untuk mengubah situasi, memperbaiki keadaan.   

 Tutup tambang menjadi keadaan yang tidak menguntungkan, 

membuat subyek belajar bahwa ia tidak memiliki kontrol atas peristiwa, 

membuat subyek apatis, hilang harapan, sulit untuk mengembalikan 

kesejahteraan emosional (Baumeister & Vohs, 2007). Ketidakberartian 

muncul  pada  subyek  akibat  hilangnya tujuan, kondisi  ini  

berhubungan  erat  nantinya  pada  terjadinya keterasingan  diri,  

tujuan  yang  tidak  dapat  diraih  akan menyebabkan individu merasa 

dirinya gagal ataupun tidak sebaik orang lain. 

 Bentuk alienasi isolasi pun dialami oleh beberapa subyek, 

sebagian besar dikarenakan diekslusikannya subyek dari kelompok; 

subyek tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kelompok berujung 

pada penarikan diri, subyek yang terpaksa menerima keadaan dan 

berdiam diri tidak berinteraksi dengan warga yang mengeklusikannya. 

Banyaknya warga yang pergi merantau untuk memperbaiki 

perekonomian turut menyumbang terbentuknya rasa isolasi, subyek 

merasa perbedaan kebersamaan tanpa kehadiran warga yang 

merantau, beragam kebiasaan dalam kelompok pun turut berubah 

mengubah rasa kebermilikan, kohesi kelompok berkurang. 



 

 Ketidakberaturan  menjadi  buah  dari  adanya  isolasi  sosial  

yang diterima  subyek, mengubah  sikap  subyek terhadap  kelompok,  

yang mana terjadi perubahan norma pasca tutup tambang  

menyebabkan subyek  harus  mengikuti  apa  yang  diharapkan  oleh  

masyarakat walupun tidak sebaik norma sebelumnya. Subyek belajar 

menerima sikap warga yang sebagian memarjinalkan mantan pekerja 

tambang, akibat status sosial yang tercabut pasca tutup tambang. 

 Keterasingan diri yang dirasakan subyek didominasi oleh rasa 

lebih rendah dari orang lain seperti rasa malu, rasa tidak dipercaya. 

Hilangnya pekerjaan membuat subyek merasa lebih rendah dari orang 

lain, apalagi jika dijadikan bahan pembicaraan orang lain, menghadapi 

penilaian negatif dari orang lain. Rasa malu muncul sebagai emosi 

negatif ini  terjadi karena adanya penilaian dari luar, cemas bagaimana 

orang lain mengevaluasi diri, merasa buruk dengan diri sendiri. 

mengakibatkan pada penghindaran. Malu merupakan emosi yang 

menyakitkan, perasaan yang mebuat diri merasa tidak pantas, tidak 

kompeten, atau sebagai orang yang buruk, membuat orang merasa 

kecil, tidak pantas, tidak berdaya. Merupakan emosi moral disebabkan 

oleh adanya ancaman terhadap moral dan standar sosial berdampak 

pada penyesuaian psikologis dan hubungan interpersonal.  

 Kehilangan pekerjaan membuat subyek merasa malu, adanya 

standar sosial yang tidak mampu dijalani. Subyek yang merasa lebih 

rendah akan berusaha mempertahankan diri dengan melakukan 



 

koping terhadap situasi, salah satunya dengan melakukan 

penyangkalan seperti yang dilakukan salah satu subyek. Subyek yang 

masih memiliki tanggungan keluarga cenderung akan merasa malu, 

merasa tidak menjadi orang tua yang baik karena tidak mampu 

memenuhi kebutuhan keluarga, mempersalahkan diri atas keadaan 

yang terjadi (dalam Willemse, 2015). 

 Tak hanya rasa malu yang dialami, akibat tutup tambang subyek 

merasa sendiri. Penyebabnya karena kurangnya dukungan sosial, 

membutuhkan afiliasi dari kelompok, integrasi sosial yang berkurang, 

seperti yang dilihat bahwa beberapa subyek merasa diabaikan ketika 

tutup tambang kurang mendapat dukungan sosial dari lingkungan 

sekitar, renggangnya relasi sosial juga membuat subyek kurang 

berintegrasi di dalam kelompok. Keterasingan diri ini juga muncul 

sebagai akibat ketidakberaturan, alih-alih bergabung kembali dengan 

kelompok, subyek memilih menarik diri. 

 Subyek 1 dan 2 yang berasal dari Serise, keduanya merupakan 

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. Kesempatan subyek 

bekerja di perusahaan menggambarkan adanya pergeseran status 

perempuan ke ranah publik, sebagai pekerja mendapat penghasilan 

sendiri. Hal ini seiring dengan pandangan Ahmadi (2007) 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. Transformasi 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 

dalam Mikucka, 2011). Subyek 1 pun dalam wawancara 

menggambarkan hal yang sama bahwa beliau dapat menunjukkan 

kemandirian, dihargai dan merasa dirinya penting, ini merupakan 

penguatan positif dari lingkungan. Perceraian pada subyek 1 

mengharuskannya mandiri, bekerja menghidupi anak-anaknya, 

sehingga 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). Mikucka (2011) 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 

1. Sedangkan  subyek 2 sebagai pengelola ekonomi keluarga, 

monopoli modal  dan kehilangan pekerjaan menyebabkan hilangnya 

sumber daya yang harus dikelola subyek. Siklus hidup keluarga 

menjadi hal utama yang dikhawatirkan saat hilangnya pekerjaan. 

Subyek 2 mengalami banyak tekanan berdampak psikologis pada 

relasi suami istri, membuat hubungan tidak harmonis karena 

munculnya kemarahan berupa 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 sehingga tidak mencapai tujuan akan menyebabkan 

frustrasi, lalu terjadi agresi.  

 Dapat dilihat subyek 2 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. Harapan lain yang tidak terwujud 

adalah anak subyek yang  putus sekolah, subyek khawatir akan dilabel 

sebagai orang tua yang tidak baik, semua ini adalah pemicu 

menyebabkan terjadinya  agresi verbal dalam rumah tangga subyek. 

Anderberg (2011) mengungkapkan, krisis ekonomi dalam rumah 



 

tangga dapat berkembang menjadi kasus kekerasan dalam rumah 

tangga jika ada pihak yang merasa terpojok, merasa tidak dihargai 

oleh keadaan ini akan lebih mudah menggunakan kekerasan. 

Ketidakpastian sumber daya dalam keluarga, hilangnya pekerjaan 

menjadi pemicu utama banyaknya rangkaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga hingga kasus yang fatal seperti perceraian, 

pembunuhan. 

 Sedikit berbeda, salah satu subyek wilayah Satar Teu ada yang 

berpengalaman bekerja di tambang saat subyek lainnya masih bekerja 

sebagai petani. Subyek 5 membawa gambaran tersendiri dalam 

menanggapi tutup tambang dan kehilangan pekerjaan. 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 5 yang jauh lebih lama bergantung 

hidup dengan tambang, sehingga tutup tambang memang menjadi 

siklus yang harus dilalui perusahaan manapun.  

 Serta yang menariknya subyek 5 ini 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. 

 Hanya ditemukan pada kasus wilayah Lengko Lolok, munculnya 

inisiatif untuk membuat arisan sebagai salah satu 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). 

 Dukungan sosial baik dari keluarga maupun anggota kelompok 

yang lain mampu meminimalisir dampak ketidakberdayaan, 

meningkatkan self efficacy dan self esteem, serta kesempatan 

berinteraksi dengan orang lain dalam situasi yang membuat stres 

dapat mengalihkan perhatian sejenak dari masalah yang sedang 

dihadapi. Menjadi sebuah koping yang adaptif dalam menghadapi 

masalah (Willemse, 2015). 



 

 Refleksi peneliti bahwa faktor terbesar ketidakberdayaan yang 

dirasakan masyarakat Satar Punda dapat dipengaruhi juga oleh 

kurang adanya kepekaan dari pemerintah daerah terhadap masalah 

tutup tambang. Seperti yang digambarkan Erb (2006) bahwa daerah 

lebih banyak melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan atas 

nama pemberdayaan masyarakat itu sendiri, terlihat jelas dalam kasus 

ini belum ada respon dari pemerintah, berbeda jauh ketika tambang 

baru dibuka dan memberikan keuntungan, pemerintah sangat aktif. 

 Ketersediaan lapangan pekerjaan, daya saing masyarakat lokal 

dalam mememenuhi kebutuhan ekonomi masih minim, dapat dilihat 

dengan ekspansi pendatang dari luar Manggarai (seperti Jawa, Nusa 

Tenggara Barat) yang memenuhi lapangan pekerjaan di sekitar Satar 

Punda, hal ini dapat pula dilihat karena adanya mental ingin 

mendapatkan penghasilan instan tanpa bekerja keras. Mentalitas 

seperti ini telah ada jauh sebelum tambang masuk. Kultus kargo, 

sebuah nilai yang membuat kelompok masyarakat tidak mampu 

mandiri dalam memberdayakan diri hanya berharap bantuan dari 

orang lain, atau dari lembaga tertentu. Masyarakat menegah ke bawah 

telah terbiasa memasang kultus ini sebagai pertahanan diri dan kini 

Industri pun pada akhirnya mengembangkan kultus ini, pekerjaan 

dengan hasil instan dengan usaha minimal, berbagai jaminan sebagai 

buruh, begitu memanjakan pekerja, dan hilang ketika pekerjaan itu 

tidak ada, karena industri tidak benar-benar membuat individu merasa 



 

berdaya dengan dirinya melainkan membuat individu bergantung 

kepadanya. 

 Tak hanya itu dari pengamatan lapangan peneliti pun melihat 

telah adanya usaha pemerintah dalam mengembangkan 

perekonomian masyarakat kreatif namun karena kurangnya edukasi 

yang baik, tidak dimanfaatkan baik oleh masyarakat, sebagian 

masyarakat tidak mengerti dengan program tersebut juga ditambah 

urusan administrasi untuk bergabung dalam program cenderung lama 

dan memakan biaya dalam jumlah tertentu, masyarakat jelas lebih 

memilih bantuan pemerintah yang telah ada sebelumnya, sehingga 

keadaan sosial ekonomi susah untuk diperbaiki.  

 Beberapa keterbatasan yang menjadi kelemahan dalam 

penelitian ini meliputi wawancara dalam bahasa Indonesia yang 

dilakukan dengan teknik semi terstruktur cenderung menghasilkan 

jawaban yang sesuai keinginan masyarakat. Selain itu karena 

keterbatasan peneliti, sehingga penelitian baru dapat dilaksanakan di 

tahun 2017 sedangkan fenomena tutup tambang terjadi di tahun 2015,  

dalam kurun waktu tersebut terjadi banyak perubahan dan 

penyesuaian yang memengaruhi dampak alienasi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, kesepian  

4. Ketidakberaturan, menerima keadaan yang diekslusikan 

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

merasa menjadi orang tua yang buruk 

 

Kondisi Psiko-sosial saat Tutup Tambang 

1. Hilangnya Pekerjaan, sumber ekonomi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar 

2. Konflik dan sentimen pro dan kontra yang masih tersisa, renggangnya 

relasi sosial 

3. Emosi negatif seperti rasa kecewa, hancur, sedih, diabaikan, tidak 

dipercaya, merasa menjadi orang tua yang buruk, malu, merasa 

kekurangan, kesepian karena berkurangnya kerabat 

Pemaknaan Kerja di Tambang 

1. Manifes  sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

2. Laten sebagai status sosial, prestise, harga diri, kontak sosial 

 

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 

sekaligus, memonopoli sumberdaya  alam yang dimiliki masyarakat, 

dengan adanya reklamasi di pesisir Serise; 

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, memperluas relasi, merasa 

aman karena terjamin,dihormati, dipercaya, senang bisa prososial. 

Gambar 5.1 Kerangka Berpikir Alienasi Pasca Tutup Tambang  pada 

Subyek Keseluruhan 

SUBYEK KESELURUHAN 


