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ABSTRAK 

Studi ini membahas tentang konflik sumber daya alam yang terjadi akibat masyarakat yang resah dengan adanya 
pertambangan emas di kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, dalam konteks konflik studi ini mencoba untuk 
mengeksplorasi penyebab konflik, proses berkonflik serta tata kelola penyelesaian konflik. Studi ini dilakukan di Desa 
Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
desain eksplanatif, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview). 
Proses analisis data menggunakan Teori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Hasil penelitian dan analisis 
data ini menemukan bahwasannya konflik pertambangan emas ini adalah konflik vertikal yang disebabkan karena 
kekecewaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah 
daerah dan korporasi yang telah melakukan ketidakadilan dengan janji yang tidak ditepati, berdampak pada 
kerusakan pada lahan pertanian dan tercemarnya air. Kemudian korporasi menganggap masyarakat telah 
menghambat aktivitas kerja korporasi. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konflik 
dalam kasus pertambangan dan perlu dilakukan kajian mendalam di daerah pertambangan yang lain. 
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ABSTRACT 
 

This study discusses aboutthe conflicts of natural resources caused by anxious societies with gold mining in protected 
forest areas of Tumpang Pitu mountain, in the context of this conflict studies trying to explore causes of conflict, 
conflict processes and conflict resolution governance. This study was conducted in Sumberagung Village, Banyuwangi 
Regency, East Java, using qualitative research method with explanative design, where the data collection process was 
done by in-depth interview. The data analysis process uses Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin Social Conflict Theory. 
The results of this study and data analysis found that mining conflicts is a vertical conflict caused by public 
disappointment to local government and companies. Public perceptions of local government and corporations that 
have committed unfulfilled promises of injustice have an environmental impact. Then the corporation considers the 
public has hampered the work of the corporation. This research is expected to provide an overview of the conflict in 
mining cases and needs to be done in-depth study in other mining areas. 
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Pendahuluan 

 

 
Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang pasti ada dan selalu muncul di dalam 

masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk 

menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (resource and position scarcity). Di berbagai 

belahan bumi manapun di dunia, yang paling sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat 

adalah kegiatan berkonflik, konflik politik direproduksi secara sosial sebagai realitas kehidupan 

sehari-hari melalui berbagai isu seputar penguasaan sumber daya alam termasuk di dalamnya 

termasuk di dalamnya tambang emas (Susan, 2012). Konflik menjadi pendorong utama dalam 

dinamika perubahan sosial politik bahkan ekonomi. Berbagai kelompok dalam masyarakat 

berkontestasi merebutkan apapun yang menjadi kepentingan mereka. Menghadapi kemungkinan 

kekerasan dari adanya konflik, fase awal yang harus dipahami setiap agensi politik yaitu perlu 

mendesain pengelolaan konflik. Salah satu idealisme pengelolaan konflik adalah mereduksi konflik 

kekerasan dan mentrasformasi konflik yang bersifat destruktif1 menjadi konstruktif. 

Beragam bahan tambang terkandung di dalam perut bumi Indonesia diantaranya emas, 

minyak bumi, batubara, gas alam, dan sebagainnya.2 Namun, berbagai bahan tambang tersebut 

adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan terbatas. Pertambangan emas dengan 

kandungannya yang sangat tinggi di Indonesia, terletak pada Gunung Tumpang Pitu di Desa 

Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.3 Kawasan Gunung Tumpang Pitu 

                                                             
1 Transformasi konflik politik merupakan proses dan upaya menjawab akar permasalahan secara destruktif (sistemik) terhadap 

kekerasan structural yang menimpa diri kolektif yang tidak direspon secara progresif (berkeadilan) oleh negara melalui 

struktur politik yang ada. Justru negara menciptakan politik represif terhadap masyarakat yang berani beraspirasi.Tindakan 

represif dengan memobilisasi aparat keamanan tersebut menekan secara mental dan fisik adalah bentuk dari kekerasan 

langsung.Dampaknya sering bersifat destruktif, baik kerusakan infrastruktur sosial, jatuhnya korban luka-luka, dan korban 

jiwa.Lebih jauh lagi, represifisme negara menyebabkan lingkaran dendam di kalangan para pemuda lokal.Kenyataan 

kekerasan struktural dan langsung mendorong masyarakat protes dan berontak terhadap negara.Cara yang paling mudah dan 

simbolis adalah membalas dengan tindakan-tindakan anarkis. (Susan, 2012) 
2 17 Jenis-jenis Barang Tambang dan Penjelasannya, Diakses di https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/jenis-jenis-barang-

tambang. Pada tanggal 15 Januari 2018. Pukul 14.20 
3 Perusahaan Tambang Sandiaga Uno Segera Masuk Bursa, Diakses di https://www.tambang.co.id/perusahaan-tambang-

sandiaga-uno-segera-masuk-bursa-6028/. Pada tanggal 15 Januari 2018. Pukul 13.00 

https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/jenis-jenis-barang-tambang
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/jenis-jenis-barang-tambang
https://www.tambang.co.id/perusahaan-tambang-sandiaga-uno-segera-masuk-bursa-6028/
https://www.tambang.co.id/perusahaan-tambang-sandiaga-uno-segera-masuk-bursa-6028/
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adalah wilayah pegunungan yangmerupakan kawasan hutan lindung yang telah berubah menjadi 

hutan produksi. Pertambangan emas yang terjadi di pegunungan Tumpang Pitu mengalami konflik 

dan kerusuhan yang melibatkan warga di kawasan pegunungan Tumpang Pitu (Martadi, 2015).  

Konflik yang disebabkan oleh pemberian izin pertambangan emas kepada perusahaan di 

Gunung Tumpang Pitu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini memunculkan kekhawatiran 

akan hilangnya sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan, pegunungan, serta 

lingkungan sekitar pantai. 

Dampak yang timbul akibat eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu secara 

sosiologis berupa terjadinya perpecahan dalam masyarakat yang berujung pada terjadinya konflik 

sosial. Masyarakat secara umum terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro dan 

kelompok anti tambang. Masyarakat yang semula relatif harmonis, berubah menjadi tegang dan 

diwarnai kecurigaan satu sama lain. Di antara kelompok pro-kontra tambang muncul sikap saling 

mengritik memboikot, dan saling mengucilkan dalam berbagai kegiatan sosial sehari-hari, misalnya 

dalam acara kematian. Bahkan, akibat kehadiran tambang terjadi pula perpecahan dalam kelompok 

pengajian akibat pendirian dan penyikapan yang berbeda atas kehadiran kegiatan tambang 

korporat.4 

Pada banyak kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia, masyarakat lokal justru menjadi 

pihak yang paling dirugikan karena tidak hanya dihadapkan pada situasi akan kelangkaan sumber 

daya alam ataupun rusaknya lingkungan, tetapi juga berakibat pada hilangnya sumber-sumber 

perekonomian mereka yang masih tergantung pada lingkungan sekitar. Hampir setiap kasus 

pertambangan yang ada di Indonesia tidak pernah mendapatkan respon positif dari warga 

masyarakat sekitar dan berakhir pada munculnya gerakan sosial. Hadirnya Walhi ditengah 

masyarakat Banyuwangi memperkuat basis gerakan tolak tambang dengan keseluruhan sumber 

                                                                                                                                                                                                                      
 
4Fatma Yuli, Dyah. 2013.Konflik Pertambangan Emas Di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan 

Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007-2009, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Jember 
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daya yang dibutuhkan guna berkembangnya sebuah gerakan sosial (Oscardilasari, 2017). 

Contoh konflik pertambangan tumpang pitu yang sebelumnya juga pernah diteliti adalah 

Gerakan Tolak Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, 

Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga ini 

berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan Walhi bersama dengan masyarakat Banyuwangi 

untuk mengadvokasi penolakan Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu dan apa yang 

melatarbelakangi kepercayaan masyarakat Banyuwangi kepada WALHI untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan Penambangan Emas Tumpang Pitu. 5 

Tetapi dalam penelitian ini lebih meneliti pada penyebab politik pertambangan di Indonesia 

khususnya pertambangan emas di tingkat lokal, memahami proses terjadinya konflik, peta berbagai 

aktor, dan kepentingan dalam pengelolaan pertambangan, khususnya dalam pengelolaan konflik 

tambang emas Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi, serta Memahami proses tata kelola konflik 

dalam pengelolaan pertambangan, khususnya dalam pengelolaan konflik tambang emas Tumpang 

Pitu di Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan menggunakan Teori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan 

Jeffrey Z. Rubin, penulis mencoba menganalisa penyebab konflik pertambangan emas Gunung 

Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi, serta bagaimana upaya negara dalam penyelesaian 

konflik. Penyebab terjadinya konflik berasal dari perbedaan persepsi mengenai kepentingan 

(divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak 

tercapai secara simultan6, Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada di 

dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Artinya bahwa dalam 

dunia sosial yang ditemukan persepsi maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor.  

                                                             
5Oscardilasari, Wewin.2017. Gerakan Tolak Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan 

Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Politik, Surabaya. 
6 G.Pruitt, Dean dan Jeffrey Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 10. 
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Teori ini cukup relevan untuk mengkaji fenomena politik pertambangan emas di Gunung 

Tumpang Pitu sebab akar fundamental konflik pertambangan emas meliputi ketidakadilan dalam 

distribusi hasil eksploitasi alam, kerusakan sosial budaya dan lingkungan alam serta terhadap 

tindakan aparat keamanan yang represif dalam menertibkan masyarakat. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif, yang berarti 

bentuk penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, penelitian 

ini berfokus untuk mengungkap penyebab konflik pertambangan emas yang terjadi di gunung 

tumpang pitu, proses berkonfliknya serta tata kelola penyelesaian konflik. Melalui prosedur 

penilitian deskriptif peneliti memberikan gambaran tentang proses awal munculnya konflik serta 

kepentingan masing-masing aktor yang terlibat.  

Dengan penelitian deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan 

penelitian yang ada di lapangan, utamanya ketika menghadapi kendala saat bertemu dengan 

informan yang masih tertutup dalam menjelaskan realitas konflik pertambangan yang sedang 

terjadi di desa sumberagung.Peneliti menggunakan purposive dalam menentukan informan yang 

hanya dianggap memiliki peranan dan keterkaitan pada permasalahan yang sedang diteliti.Analisis 

data dalam penilitian ini digunakan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

 

Dinamika Konflik Pertambangan Emas 

 
Penyebab terjadinya konflik berasal dari perbedaan persepsi mengenai kepentingan (divergence of 

interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara 

simultan7, Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik adalah 

persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Artinya bahwa dalam dunia sosial yang ditemukan 

persepsi maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. 

                                                             
7G.Pruitt, Dean dan Jeffrey Z Rubin.2004. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Hal 10. 
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Masyarakat Indonesia berada dalam realitas kerentanan konflik sosial yang harus dikelola oleh 

negara secara konstruktif. Ini disebabkan karena kepentingan berbagai pihak dalam membangun konsep 

relasi dan interaksi di tempat-tempat sosial sehari-hari. Terbatasnya sumberdaya, sebagai akibat dari 

berkembangan populasi dan volume eksploitasi, menciptakan semakin banyaknya tindakan sosial yang 

saling bertentangan dan berbenturan. Dalam hal ke-Indonesia-an, populasi besar dan heterogenitas sosial 

menghasilkan kelangkaan sumberdaya dan sekaligus reproduksi interaksi kepentingan yang sering 

bersifat contentious (keras kepala).  

Dalam situasi adanya konflik sosial antara dua pihak atau lebih, selalu terdapat aspirasi yang dibawa 

oleh setiap kelompok. Aspirasi pihak-pihak tersebut menjadi sebuah potensi konflik disebabkan adanya 

posisi yang berbeda diantara keduanya dan aspirasi tersebut sama pentingnya untuk diperjuangkan(Pruitt 

dan Rubin, 2004). Terdapat beberapa pertimbangan aspirasi yang penting untuk diperjuangkan 

ialahpertama, persepsi mengenai kekuasaan. Aspirasi cenderung meningkat alasan yang realistis ketika 

orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang sumber-sumber dayanya dianggap 

berharga dan tampak lebih lemah daripada dirinya sendiri.Bila aspirasi pihak lain tidak menurun secara 

bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang bersifat eksploitatif menjadi sangat 

mungkin terjadi.Dalam hal ini teridentifikasi terdapat benturan kepentingan perusahaan tambang dan 

masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan dianggap masyarakat anti tambang akan membahayakan 

lingkungan dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, baik yang terkait dengan pertanian maupun 

perikanan. 

Kedua, Perbandingan dengan Orang Lain. Dilatarbelakangi oleh kecenderungan mengidentifikasi diri 

dengan kelompok lainyang berdekatan atau memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya 

sendiri. Bila kelompok tersebut berprestasi lebih baik maka akan terjadi peningkatan aspirasi bagi dirinya 

sendiri yang berujung pada “efek demonstrasi” (demonstation effect) yang mendasari banyaknya kekerasan 

yang bersifat politis(Pruitt dan Rubin, 2004). 
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Ketiga, Terbentuknya Kelompok Pejuang (Struggle Group).Ketika beberapa orang dengan 

kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering 

kali muncul sebab adanya kesadaran diri dalam kelompok. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing 

mereka mungkin akan mulai mengembangkan aspirasi baru, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang 

lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut.Kisruh pertambangan emas jelas diketahui 

bahwa melalui komunikasi intens diantara masyarakat senasib memperjuangkan tuntutannya membuktikan 

peran figur perjuangan adalah bagian vital dari konflik. 

Di dalam determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, konflik pertambangan emas Gunung 

Tumpang Pitu timbul dilatarbelakangi oleh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas, 

selain itu tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pertambangan emas hingga 

perizinan yang bermasalah.Namun, hanya karena memiliki aspirasi yang semata-mata berbeda tidak cukup 

dapat menyebabkan orang terlibat di dalam konflik. 

Pada dasarnya, dalam rangka pemanfaatan objek sumber daya alam, baik pihak pemerintah, pihak 

swasta ataupun masyarakat seolah saling “berkompetisi” dalam memperoleh akses dan manfaat yang 

sebesar-besarnya.Pihak pemerintah seharusnya memihak kepentingan masyarakat, tetapi justru terkesan 

turut berpartisipasi dalam kontestasi antar aktor dalam perebutan sumber daya alam. 

Mengalami frustasi yang bersumber pada pihak lain adalah salah satu sumber suatu pihak 

menyimpulkan bahwa tujuan pihak lain terlalu tinggi sehingga tidak kompatibel dengan aspirasinya sendiri. 

Namun sebaliknya, konflik juga dapat terjadi ketika salah satu pihak benar-benar puas dengan posisinya dan 

menganggap pihak lain mengancam posisi tersebut. Estimasi mengenai tujuan pihak lain juga dipengaruhi 

oleh kepercayaan dan ketidakpercayaan. Istilah kepercayaan (trust) memiliki banyak arti di dalam konteks 

ini berarti keyakinan bahwa pihak lain memiliki kepedulian yang positing terhadap kepentingannya. 

Ketidakpercayaan (distrust) adalah lawan kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bahwa pihak lain 

bermusuhan atau tidak bersesuaian dengan kepentingan kita(Pruitt dan Rubin, 2004). 
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Akibat dari adanya pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, muncul perlawanan dalam 

masyarakat, sebagai ungkapan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.Perlawanan ini 

ditunjukkan lewat aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Dusun Pancer serta masyarakat Desa 

Sumberagung. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu situasi dapat dikatakan berpotensi menimbulkan konflik 

apabila terdapat tiga determianan yang menyebabkan konflik yaitu tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi 

satu pihak atas aspirasi pihak lain (Pruitt dan Rubin, 2004), dan tidak dapat ditemukannya a;ternatif yang 

bersifat interaktif. Konflik tidak lepas dari tingkat aspirasi yang terlalu tinggi dari beberapa pihak sehingga 

solusinya adalah menurunkan tingkat aspirasi dengan menurunkan ego masing-masing. 

Berdasarkan temuan di lapangan, penulis melihat bahwakonflik timbul dengan berbagai latar 

belakang, seperti mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas, lokasi penambangan 

pada kawasan rawan bencana. Keputusan alihfungsi Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Produksi ini 

muncul pada tahun 2013 setelah Menteri Kehutanan Dzulkifli Hasan menandatangi Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/Menhut –II/2013. Keputusan itu diturunkan setelah adanya usulan 

dari Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, melalui surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 

Oktober 2012.Perubahan fungsi Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi yang diusulkan oleh Bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas itu seluas 9.743, 28 ha.Usulan ini disetujui oleh Menteri Kehutanan 

Dzulkifli Hasan dengan luas 1.942 ha.8 Dengan demikian, keberadaan rencana tambang emas di Tumpang 

Pitu tak hanya akan mengubah bentang alam Desa Sumberagung dan sekitarnya, tetapi juga akan 

mengancam fungsi resapan air, serta akan menghilangkan fungsi Tumpang Pitu sebagai benteng alami dari 

terjangan Tsunami. Pada tahap ini konflik cenderung tersembunyi, dan mungkin terdapat ketenggangan 

hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. 

Konfrontasi terbentuknya konflik pertambangan emas gunung tumpang pitu, tahap ini merupakan 

                                                             
8Tambang Emas Tumpang Pitu, Tambang di Dekat Tempat Pelelangan Ikan, Diakses dihttp://forbanyuwangi.org/blog/5/. Pada 

tanggal 15 Oktober 2017. Pukul 19.30 

http://forbanyuwangi.org/blog/5/
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tahap yang mulai menunjukkan adanya konflik terbuka, yang dapat diindikasikan dengan adanya aksi 

demonstrasi atau perilaku konfromtatif lainnya.Pada tanggal 13 November 2008 nelayan dan warga 

mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi untuk melakukan protes penolakan tambang di Gunung Tumpang 

Pitu Pesanggaran, Banyuwangi.Sekitar 20 orang warga menemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi 

dan beberapa anggota DPRD untuk mendesak mereka agar mencabut ijin rekomendasi kegiatan tambang 

emas di Gunung Tumpang Pitu. 

Keadaan Krisis merupakan tahap dalam puncak konflik. Dimana kekerasan atau ketegangan terjadi 

dalam skala yang paling besar.Setelah terlibat bentrok dengan anggota polisi, sejumlah warga Dusun Pancer, 

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengalami luka tembak. 

Bentrok dipicu aksi unjuk rasa dan penolakan warga terkait aktivitas tambang emas PT. Bumi Suksesindo 

(BSI) di kawasan Gunung Tumpang Pitu. 

Mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, memfasilitasi dialog untuk membantu pihak-pihak 

yang berkonflik memungkinkan berkomunikasi langsung. Dengan tema dialog “Rakyat Bertanya, Bupati 

Menjawab” menujukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada 

bupati. Terkait aspirasi yang selama ini belum tersampaikan, dan pertanyaan yang diajukan masyarakat 

akan dijawab oleh Bupati secara langsung. Dalam sesi tanya-jawab dalam dialog tersebut pihak masyarakat 

mengajukan pertanyaan tentang keberadaan proyek pertambangan emas di Tumpang Pitu yang di kerjakan 

oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI) selama ini. 

 

Pencapaian eskalasi dan upaya mencegah timbulnya konflik baru, Pada tahap ini situasi diselesaikan 

dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, dan ketegangan dan hubungan mulai mengarah ke 

hubungan yang normal di antara kedua pihak. Penolakan tambang yang dilakukan warga bertahun-tahun 

tidak ada perubahan justru kegiatan pertambangan tetap dilakukan bahkan hanya pindah tangan antar 

perusahaan. 
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Ketidakhadiran tata kelola konflik (conflict governance) dalam sistem sosial menyebabkan berbagai 

konflik menggelinding liar tanpa kendali.Untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik ialah dengan 

memfasilitasi dialog untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memungkinkan berkomunikasi 

langsung.Dalam menciptakan pola pengelolaan konflik maka perlu adanya upaya meningkatkan kualitas 

perdamaian dalam konflik.Gelar dialog sebagai jembatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pihak 

terkait bertujuan untuk wujudkan mufakat bersama secara transparan antara pihak pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat. Kegiatan dialog tersebut diharapkan dapat melancarkan program dan 

keinginan demi kepentingan bersama. Dengan tema dialog “Rakyat Bertanya, Bupati Menjawab” 

menujukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada bupati. 
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Simpulan 

 

Bentuk konflik yang terjadi di wilayah pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu terjadi 

karena berbagai perbedaan persepsi dan aspirasi baik itu dari pemerintah, perusahaan dan juga 

masyarakat. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan 

pemerintah sama sekali tidak memihak aspirasi masyarakat, Masyarakat menuntut keadilan 

tentang ketenagakerjaan, Jaminan tentang pemukiman warga yang tidak akan direlokasi, meminta 

transparansi tanggung jawab sosial lingkungan (CSR), kejelasan terhadap analisis dampak 

lingkungan (AMDAL). 

Perusahaan mempunyai persepsi telah rugi miliaran rupiah akibat tindakan masyarakat 

tambang, sedangkan perusahaan memiliki aspirasi tetap melakukan eksplorasi dan produksi emas 

sesuai IUP.Serta membantu pemerintah daerah membangun meningkatkan 

perekonomian.Pemerintah mempunyai persepsi bahwa masyarakat telah menilai pemerintah 

terlalu berlebihan, pemerintah memiliki aspirasi jika perusahaan masih ingin menambang 

perusahaan wajib mencatat dan merespon segala keinginan masyarakat termasuk problem 

CSR.Dari perbedaan persepsi dan aspirasi tersebut terjadi sebuah konflik yang sama-

sama.mempertahankan kepentingannya baik dari pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat 

yang sebagai korban penambangan emas. 

Dalam menciptakan pola pengelolaan konflik maka perlu adanya upaya meningkatkan 

kualitas perdamaian dalam konflik.Gelar dialog sebagai jembatan penyampaian aspirasi 

masyarakat.Pemerintah perlu menciptakan pola konflik yang nantinya meningkatkan kualitas 

perdamaian. 
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