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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dinamika sosial-politik masyarakat di negeri ini pasca berakhirnya rejim 

Orde Baru menunjukkan perkembangan yang sungguh menarik untuk diamati. 

Bagaimana tidak, pada masa rejim Orde Baru masih berkuasa, hampir tidak ada 

dinamika didalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik Orde 

Baru yang tidak memberikan peluang dan ruang kepada masyarakat untuk 

menyuarakan aspirasi. Masyarakat diatur dan dibatasi perilaku dan tindakannya 

oleh norma, nilai dan sistem hukum yang berlaku. Barulah di era reformasi 

masyarakat memiliki panggung politik sehingga dapat leluasa untuk 

mengungkapkan kepentingan dan aspirasi politiknya.  

Bergesernya tatanan kehidupan kebangsaan dari yang sebelumnya 

cenderung otoritarian menuju tatanan demokratis dinilai membawa efek pada 

kemunculan berbagai dinamika sosial politik di negeri ini. Berbagai dinamika 

tersebut diekspresikan dengan cara dan bentuk yang bervariatif mulai dari cara-

cara yang konstruktif hingga yang destruktif. Berbagai dinamika sosial tersebut 

antara lain berupa gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, kerusuhan antar 

agama, kerusuhan antar suporter sepak bola, konflik antar pendukung dalam 

pilkada, fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (baca: TNI, 

Kepolisian, Satpol PP) terhadap masyarakat, sampai pada gerakan-gerakan 

perlawanan yang ditujukan kepada pemerintah seperti gerakan protes buruh, 
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gerakan masyarakat miskin kota yang menolak penggusuran, serta aksi-aksi protes 

para petani.  

Berbagai dinamika sosial-politik yang muncul di negeri ini pun berhasil 

menarik perhatian banyak peneliti antara lain adalah Wahyudi (2005), dalam 

bukunya yang berjudul Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus 

Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang, yang 

mengkaji struktur dan struktur gerakan sosial petani (peasant) di Kalibakar, 

Malang Selatan. Buku ini menggambarkan perjuangan petani Kalibakar dalam 

mengambil kembali (reklaiming) tanah nenek moyang mereka yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah untuk kepentingan industri. Namun, pemerintah menganggap 

pengambilalihan tanah tersebut oleh petani, yakni merupakan suatu usaha 

penjarahan kekayaan negara. Perjuangan gerakan petani tersebut sesungguhnya 

berlangsung cukup panjang dan mengalami pasang surut, yakni dimulai dengan 

usaha prosedural land reform sejak pasca pendudukan zaman Jepang, berlanjut ke 

Agresi Belanda ke-II, masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, masa 

Reformasi, dan hingga saat ini pun belum selesai.  

Selanjutnya, penelitian dari Victor Silaen dalam bukunya Gerakan Sosial 

Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir yang 

berlangsung dua dasawarsa. Dalam penelitian ini Silaen mengangkat persoalan 

perjuangan rakyat yang dirugikan akibat dampak negatif yang dihasilkan 

perusahaan Indorayon yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan sejak zaman 

Orde Baru hingga Orde Reformasi. Dalam gerakan masyarakat Batak Toba 

Samosir muatan isu yang diangkat relatif kompleks diantaranya isu pencemaran 
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lingkungan sebagai efek dari operasional perusahaan Indorayon, masalah adat, 

kesejahteraan, keadilan dan sosial-ekonomi bagi komunitas Batak Toba Samosir. 

Yang unik dari temuan silaen adalah gerakan anti Indorayon tidak muncul dari 

kaum terpelajar melainkan digagas dan dimotori oleh para inang (ibu-ibu) yang 

berjumlah sepuluh orang, melalui aksi pencabutan tanaman ekaliptus yang 

ditanam oleh perusahaan itu ditanah adat mereka. Artinya kesadaran akan dampak 

negatif keberadaan perusahaan Indorayon malah pertama kali muncul dari kaum 

ibu-ibu (para inang). 

Keunikan lain dari gerakan ini adalah terciptanya jejaring solidaritas se-

Sumatera utara, bahkan nasional untuk mendukung perjuangan kesepuluh orang 

ibu ini, sehingga mereka tidak hanya terbebas dari penjara tetapi berhasil 

mendapatkan kembali tanah adat mereka. Selanjutnya adalah bahwa gerakan 

rakyat di kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ini di dukung oleh tokoh-

tokoh gereja di Sumatra Utara, terutama Huria Kristen Batak Protestan terbesar di 

Indonesia. 

Selain itu, Soenyono, mengamati gerakan masyarakat miskin perkotaan 

yang mengambil setting masyarakat Stren Kali Kota Surabaya dalam ikhtiarnya 

menolak kebijakan penggusuran. Dalam gerakan sosial masyarakat Stren Kali 

Surabaya belum mencapai apa yang menjadi target dan tujuan gerakan yaitu 

keluarnya perda yang menetapkan bahwa tidak ada penggusuran bagi warga Stren 

Kali Surabaya, baru sebatas kebijakan penundaan penggusuran dalam waktu yang 

tidak diketahui. Dalam konteks yang lain Soenyono melihat kemunculan gerakan 

sosial-politik masyarakat, hal ini kemudian memicu eskalasi konflik baik 
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horisontal maupun vertikal tumbuh subur di negeri ini.1 tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar dan pusat pemerintahan namun merambah hingga ke pelosok-

pelosok daerah. Berbagai gerakan tersebut tersebar di berbagai daerah dengan 

ekskalasi konfik yang begitu luas, salah satu dari sekian kasus yang paling 

meradang adalah penolakan masyarakat Lambu Kabupaten Bima terhadap 

kebijakan pemerintah yang memberi ijin eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam 

mereka.  

Peristiwa besar itu diawali dengan keputusan Bupati Bima yang 

memberikan Izin eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)2 

melalui SK. No. 188.45/367/004/2010 sebagai kuasa pertambangan dengan tanpa 

mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang menjadi sumber 

penghidupan masyarakat setempat dan lokasi pertambangan yang tidak jauh dari 

daerah pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Hal ini kemudian memicu 

gelombang protes dari warga setempat yang merasa dirugikan dengan keberadaan 

perusahaan pertambangan.  

Penolakan masyarakat terhadap rencana eksploitasi dan eksplorasi sumber 

daya alam yang berlangsung di kecamatan Lambu Kabupaten Bima menjadi kasus 

yang menarik untuk diteliti, disamping faktor yang melatar belakangi lahirnya 

sikap kolektif masyarakat dalam menolak kehadiran perusahaan pertambangan, 

gerakan yang dibumbui dengan aksi kekerasan massa terhadap instansi-instansi 

                                                 
1 Soenyono. 2005. Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan : Studi Kasus Gerakan Sosial 

Masyarakat Stren Kali Surabaya Menolak Kebijakan Penggusuran (yang dilakukan pemerintah). 
Disertasi. Unair 
2 PT Sumber Mineral Nusantara adalah perusahaan tambang emas yang 95% sahamnya dimiliki 
perusahaan asal Australia, Arc Exploration Ltd. Perusahaan itu diberi izin melakukan kegiatan 
eksplorasi selama lima tahun dengan luas area 24.980 hektare (ha), yang berada di wilayah 
Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu, Kabupaten Bima, NTB. 
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pemerintahan setempat, disisi lain juga memperlihatkan bagaimana negara dalam 

cengkeraman hegemoni korporasi. 

Kabupaten Bima adalah salah satu daerah dengan intensitas konflik sosial 

yang tinggi. Berbagai peristiwa berdarah yang melibatkan massa besar sudah 

sering terjadi ditanah Bima tanah yang lebih dikenal dengan sebutan dana mbojo, 

beberapa diantaranya misalkan pada 14 Juni 2010 terjadi bentrokan antara massa 

aksi yang menolak hasil pilkada yang memenangkan pasangan Feri Zukarnain dan 

H. Syafrudin dengan aparat kepolisian. Dalam peristiwa tersebut menghasilkan 11 

korban luka-luka akibat terkena peluru tajam aparat kepolisian serta insiden 

pemboman kantor KPUD dan pembakaran kantor DPD Golkar oleh massa aksi. 

Selain itu ditemukannya pondok pesantren yang teridentifikasi sebagai pusat 

aktifitas teroris yang berlokasi di desa Sanolo, belum lagi bentrokan antar warga 

kampung hampir tidak terhitung jumlahnya, hal ini kemudian mengukuhkan Bima 

sebagai daerah dengan budaya kekerasan yang tinggi. 

Disisi lain, Kabupaten Bima merupakan daerah dengan sejumlah potensi 

kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Potensi tersebut teridentifikasi 

berupa berbagai bahan galian seperti emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. 

Potensi itu menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi 

(Distamben) Kabupaten Bima, terdapat 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 

dikeluarkan sebagai penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan 

pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya. Terdapat Sebanyak 14 (empat belas) 

IUP yang dikeluarkan itu yakni izin untuk eksplorasi jenis tembaga diberikan 
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kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada dan PT Indomineral Citra Persada 

mengantongi 2 (dua) IUP Operasi Produksi, PT Indomining Karya Buana 

mengantongi  tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa 

mangan dan pasir besi, sedangkan untuk bahan galian emas, pemerintah 

kabupaten menguasakan IUP eksplorasi  kepada PT Bima Putera Minerals dan PT 

Sumber Mineral Nusantara.  Selain 14 IUP itu, pemerintah Kabupaten juga 

mengeluarkan IUP Eksplorasi Mangan pada PT Anugerah Nusantara Resources 

pada tanggal 28 April 2010,  dengan Nomor 188.45/357/004/2010 pada wilayah 

Desa Lido dan Soki, Kecamatan Belo. 

Kekayaan alam berlimpah ruah yang dimiliki suatu daerah sejatinya 

merupakan anugerah tuhan yang tidak  ternilai harganya, namun tidak jarang  pula 

menjadi bencana bagi daerah dan rakyat. Berkaca pada daerah-daerah yang lebih 

dulu  melakukan eksplorasi kekayaan alam seperti Freeport di Papua, Blok Cepu 

di Kabupaten Blora, dan yang paling dekat adalah daerah tetangga Kabupaten 

Sumbawa Barat yang memiliki PT Newmont. Kenyataannya keberadaan 

perusahaan-perssahaan tambang tersebut tidak mampu mengangkat taraf hidup 

dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, yang menonjol justru dampak 

negatif yang ditimbulkan baik secara ekologi maupun dampak secara sosial.  

Dampak dari kegiatan pertambangan  menurut Muhammad dalam Sulto 

(2011) dapat bersifat positif bagi daerah pengusaha pertambangan, sedangkan 

Noor  dalam Sulto (2011) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat 

negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif maupun 

negatif dari usaha pertambangan, terjadi pada tahap eksplorasi, eksploitasi hingga 
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apa yang akan terjadi setelah penambangan selesai tidak akan bisa terpisahkan 

dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan oleh karenanya itu dalam 

proses pengelolaannya haruslah memperhitungkan berbagai macam dampak yang 

akan ditimbulkan dari proses penambangan tersebut, maka dari itu diperlukan 

kontrol yang kuat dari seluruh steakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh 

masyarakat), untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam 

dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara 

keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan kelak, 

seperti yang telah dipesankan oleh  Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia 

pertama dalam pidato Tri Sakti 1963 yang menganjurkan agar kekayaan alam 

Negara ini tetap tersimpan di perut bumi, hingga Saat putra-putri bangsa indonesia 

sudah mampu untuk mengelolahnya sendiri. 

Namun perlu juga di ingat persoalan kepemilikan dan pengelolaan sumber 

daya alam sering kali menghadirkan konflik. Konflik dibidang pertambangan 

biasanya melibatkan banyak aktor namun secara sederhana berwujud konflik 

antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan korporasi, pemerintah 

dengan korporasi dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan 

konflik Lambu adalah konflik yang melibatkan masyarakat dengan korporasi dan 

pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Masyarakat menuntut agar 

surat keputusan pemerintah daerah tentang izin eksploitasi dan eksplorasi 

kekayaan alam disekitar mereka segera dicabut. Masyarakat menilai keberadaan 

perusahaan tambang dapat merusak alam. 
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Penolakan masyarakat Lambu terhadap keberadaan perusahaan tambang 

diwujudkan melalui aksi-aksi protes yang kemudian berkembang menjadi gerakan 

perlawanan dengan melibatkan massa besar, dan melahirkan gejolak sosial yang 

begitu besar di tanah Bima. Menurut Michael C. Hudson dan Charles Lewin 

Taylor Unjuk rasa atau demonstrasi - aksi protes merupakan ekspresi atau 

akatualisasi nilai dan kepentingan politik masyarakat yang dibenturkan secara 

langsung dengan nilai dan kepentingan politik negara. 

Dalam negara demokrasi aksi protes, demonstrasi, pawai tentu saja 

menjadi hal yang sah saja terjadi. Di Indonesia pun diatur dalam UU No. 9/1998 

tentang Keemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2 ayat 1 

dan 2, dan Pasal 9 ayat 1. Namun reaksi yang berlebihan tentu juga tidak 

dibenarkan dalam konstitusi misalkan tindakan yang mengarah pada kekerasan, 

seperti mengganggu ketertiban umum serta merusak fasilitas publik. Sebaliknya 

pemerintah juga tidak menggunakan cara-cara represif ketika menghadapi gejolak 

di akar rumput. 

Perjuangan masyarakat lambu dilandasi oleh tuntutan agar pemerintah 

daerah mencabut SK. izin operasional PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang 

merugikan masyarakat setempat. Diawali dengan keengganan Camat Lambu 

untuk ikut mendukung perjuangan masyarakat yang menutut dicabutnya SK 

Bupati Nomor 188 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT 

Sumber Mineral Nusantara. Masyarakat yang merasa geram dan merasa aksi 

protesnya selama ini tidak ditanggapi serius akhirnya meluapkan amarahnya 

dengan membakar kantor Camat Lambu.  
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Konflik Lambu telah mengorbankan sejumlah fasilitas publik serta 

memakan korban jiwa. Dari data yang dihimpun di lapangan terdapat beberapa 

instansi pemeritahan yang dibakar massa pada konflik Lambu antara lain; Kantor 

Camat Lambu, Kantor Dinas Kehutanan Kecamatan Lambu, Kantor Urusan 

Agama (KUA) Lambu, Kantor Polsek Lambu, Kantor Pertanian Kecamatan 

Lambu, dan 4 (empat) kantor kepala desa yaitu desa Lanta, desa Sumi, desa Soro, 

dan desa Melayu, dan yang terakhir adalah Kantor Bupati Bima yang merupakan 

pusat aktifitas pemerintahan Kabupaten Bima. 

Selain itu, sebelum kejadian pembakaran Kantor Bupati Bima oleh massa 

aksi, terdapat aksi kekerasan massa lainnya yang bahkan menyita perhatian 

nasional yaitu peristiwa di pelabuhan sape pada 24 Desember 2011, massa 

menduduki pelabuhan sape yang kemudian menyebabkan jalur transportasi Bima 

- Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menjadi lumpuh total. Puncak dari peristiwa 

ini terjadi bentrokan antar massa aksi dengan aparat kepolisian pada tanggal 24 

Desember 2011 yang berujung pada jatuhnya 2 (dua) korban jiwa dan ratusan 

orang luka-luka. 

Jika merujuk pada pemikiran Gandhi tentang  ahmsa (nir-kekerasan) atau 

perlawanan tanpa kekerasan tentu apa yang dilakukan masyarakat Lambu tidak 

dibenarkan. Namun jika mengacu pada teori gerakan sosial baru, penggunaan 

kekerasan dalam gerakan perlawanan dianggap sah-sah saja. Asumsinya adalah 

apakah kita harus menyerah begitu saja terhadap perampok dan pencuri yang 

masuk ke rumah menjarah dan merampas harta benda atau kehormatan kita serta 
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tidak segan untuk menciderai kita, dalam hal ini apakah salah ketika kita 

menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. 

Pemaknaan kekerasan dari sudut pandang teori gerakan sosial baru terbagi 

menjadi dua sifat antara lain, kekerasan itu bersifat ofensif apabila secara aktif 

dipakai untuk menyerang orang lain atau sumber daya yang dijadikan tujuan 

kekerasan. Kekerasan bersifat defensif apabila hanya dipakai untuk membela diri. 

Kalau itu ditarik pada gerakan yang terjadi di tanah Lambu maka peggunaan 

kekerasan dalam gerakan penolakan terhadap ijin usaha pertambangan yang 

berlokasi disekitar pemukiman mereka dapat dikatakan sebagai bentuk usaha 

masyarakat mempertahankan hak-haknyaa atas ligkungan disekitar area 

pemukiman mereka.  

Disisi lain, undang-undang No. 12 Tahun 2008 yang merupakan 

perubahan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  

memberikan kewenangan lebih bagi Daerah dalam urusan pengelolaan 

pertambangan di daerah, termasuk dalam hal perijinan usaha pertambangan. 

Kewenangan tersebut kemudian diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 

2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) dimana pada pasal 37 disebutkan 

bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh bupati/walikota jika 

wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, IUP 

diberikan oleh gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah 

kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri 

ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah provinsi.3 

                                                 
3 Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang  Minerba (Mineral dan Barubara) 
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Maka secara tidak langsung otonomi daerah telah memberi kuasa yang 

amat besar kepada pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan. Selain 

itu, undang-undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 menempatkan kepala 

daerah sebagai aktor tunggal dalam penerbitan dan pencabutan izin tambang. 

Otoritas besar yang dimiliki daerah melalui kepala daerah seharusnya menjadikan 

pemerintah daerah bijak dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah serta 

memberikan hak untuk menolak atau menerima segala bentuk investasi yang 

masuk. 

Kembali pada kasus Lambu negara dapat diasumsikan tidak hadir sebagai 

institusi yang menjamin dan memproteksi hak-hak masyarakat sipil, melainkan 

sebagai kekuatan besar dan kejam yang menindas dan memangsa hak-hak dan 

merampas keadilan masyarakat sipil atau dalam istilah lain yang diungkap Marx 

negara tidak lain sebagai alat bagi kaum kapitalis. Otoritas besar yang 

diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 menjadikan kepala daerah sebagai 

penguasa yang seringkali mematahkan kekuatan oposisi rakyat dengan mengatas 

namakan negara.  

Situasi hubungan yang hegemonis dan alienatif inilah kemudian memicu 

perlawanan masyarakat Lambu menolak diterbitkannya Ijin Usaha Pertambangan 

kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) karena tidak mempertimbangkan 

lokasi pertambangan yang berada di sekitar area pemukiman dan lahan pertanian 

warga. Menurut Thomas Aquinas, tugas negara bukan hanya untuk 

mempertahankan keselarasan sosial atau mengusahakan perdamaian dan keadilan, 
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namun juga harus mampu membangun dan mengembangkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kembali pada gerakan perlawanan rakyat Lambu, posisi yang teralienasi 

inilah yang telah mendorong solidaritas dan soliditas antar-warga masyarakat 

yang sama-sama merasakan terancamnya kepentingan ekonomi mereka karena 

hadirnya perusahaan pertambangan. Disamping itu, menurut James Scott 

komunitas petani memang menganut pola hidup gotong-royong, tolong menolong 

dan melihat persoalan secara kolektif. Sikap tersebut muncul karena dilandasi 

oleh struktur kehidupan yang terjepit sehingga harus menyelamatkan diri.  

Demikian, hadirnya industri besar berjenis perusahaan tambang di sekitar 

pemukiman penduduk kecamatan Lambu yang jauh dari keramaian kota, oleh 

pemerintah diasumsikan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat, ternyata tidak berbanding lurus dengan sambutan masarakat 

setempat. Bahkan bagi masyarakat menganggapnya sebagai bentuk arogansi 

pemerintah dalam hal ini kepala daerah karena tidak mempertimbangkan area 

pemukiman dan lahan pertanian warga setempat. Sejak awal digulirnya isu 

hadirnya perusahaan pertambangan telah menuai reaksi protes dan penolakan dari 

masyarakat, yang seiring dengan waktu bahkan berkembang menjadi gerakan 

perlawanan demi dicabutnya kebijakan tentang ijin pertambangan di daerah 

mereka untuk selama-lamanya. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian panjang diatas tesis ini diarahkan 

untuk mendeskripsikan berbagai fenomena kekerasan dalam gerakan perlawanan 

rakyat Lambu serta mengkaji peran masing-masing aktor dalam gerakan. Guna 
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mengkaji dan membahas lebih dalam tentang perlawanan masyarakat dalam 

menolak ijin pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, maka peneliti 

mengambil judul:  

Resistensi Politik Masyarakat Terhadap Korporasi: Kekerasan Massa dalam 

Aksi Penolakan Ijin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran permasalahan yang disampaikan didepan, 

penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan 

terhadap korporasi? 

2. Bagaimana implikasi perlawanan masyarakat Lambu terhadap korporasi 

dan pemerintah Kabupaten Bima? 

3. Siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja 

massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di 

tanah Lambu Kabupaten Bima? 

C. Tujuan Penelitan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai realitas sosial guna memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih absah, sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan mengenai konteks yang melatarbelakangi perlawanan 

masyarakat dan implikasi dari gerakan perlawanan masyarakat Lambu Kabupaten 

Bima terhadap hegemoni korporasi. Diharapkan dengan memahami fenomena 

perlawanan massa terhadap korporasi yang terjadi di Lambu Kabupaten Bima 

dapat menjelaskan fenomena yang sama yang terjadi di pelbagai daerah di 

Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

yang berarti kepada entitas akademisi sebagai wahana untuk menambah 

wacana dan memperkaya khasanah tentang perlawanan massa terhadap 

hegemoni korporasi yang berlangsung di Lambu Kabupaten Bima. 

b. Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

rujukan bagi penulis serta praktisi yang menaruh perhatian yang sama 

pada persoalan dinamika sosial-politik di aras lokal khususnya terkait 

dengan gerakan sosial dan kekerasan kolektif, serta bagaimana 

permasalahan yang terjadi  dapat dikaji, dianalisis oleh praktisi, akademis 

dan dapat mencari solusi melalui pendekatan ilmu pengetahuan/ ilmiah, 

dalam konteks gerakan perlawanan masyarakat demi menjamin kehidupan 

sosial-politik lokal yang lebih sehat. 
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