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Abstrak 

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 12 April 2018 

menerbitkan  kebijakan berupa Surat Keputusan Menteri ESDM No 1802 tentang Wilayah 

Izin  Usaha Pertambangan (WIUP) di Kecamatan Silo, Jember. Kebijakan ini ditolak warga 

setempat, melalui aksi demonstrasi. Aksi yang dinamai dengan gerakan masyarakat Silo ini 

terjadi tiga kali, puncaknya pada tanggal 10 Desember 2018. Aksi tersebut ditanggapi oleh 

Bupati Jember Faida dengan menerima perwakilan massa. Pada saat audiensi disepakati 

untuk membuat Forum Mahasiswa Silo (Formasi). Adapun tuntutan massa adalah agar Bupati 

bersikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan bukti secara tertulis. Bupati menerima 

tuntutan tersebut dan mmgajukan sidang non ligitasi. Bupati Faida menerima tuntutan 

masyarakat dan melayangkan  nota keberatan kepada kementerian ESDM, agar kebijakan itu 

dicabut. Lantas pada tanggal 18 Januari 2019 akhirnya kebijakan tersebut dicabut. Majelis 

Hakim memutuskan bahwa kebijakan kemeterian ESDM ini tidak sesuai dengan prosedur. 

Penelitian ini menggunakan perspektif gerakan sosial, dengan rumusan masalah tentang 

bagaimana gerakan masyarakat Silo ini mampu mengubah kebijakan, dan apa motif politik 

ekonomi setiap aktor terkait. Hal ini Sebagaimana teori Tarrow dan Meyer, bahwa setiap 

aktor dalam gerakan memiliki kepentingan subyektif masing-masing. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kualitatif dan analisis deskriptif. Metode kuantitatif dilakukan dengan 

observasi lapangan dan wawancara. Dibandingkan gerakan masyarakat yang bergerak di isu 

lingkungan dan tambang lainnya, gerakan ini berhasil. Kesimpulan penelitian ini adalah 

gerakan ini berhasil karena empat hal. Pertama, solidaritas masyarakat kuat karena motif 

ekonomi dan penguasaan lahan. Kedua, Bupati mendukung masyarakat untuk kepentingan 

dipilih kembali. Ketiga, kebijakan ini berhasil dicabut karena memang tidak sesuai prosedur. 

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Perubahan Kebijakan, Kepentingan Elektoral, Mobilisasi 

Sumber Daya. 



Abstract 

 

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) issued a policy in the form of a 

Decree of the Minister of ESDM No 1802 on the Mining Business Permit Area (WIUP) in 

Silo District, Jember. This policy was rejected by local residents, through demonstrations. 

The action named after the Silo community movement took place three times, culminating on 

December 10, 2018. The action was responded to by the Regent of Jember Faida by receiving 

mass representatives. At the hearing it was agreed to create a Silo (Formation) Student 

Forum. The demands of the masses were for the Regent to reject the policy with written 

evidence. The regent accepted the claim and requested a non-litigation session. The District 

Head of Faida accepted the demands of the community and posted an objection note to the 

Ministry of Energy and Mineral Resources, so that the policy was revoked. Then on January 

18, 2019 the policy was finally revoked. The Panel of Judges ruled that the ESDM 

Kemeterian policy was not in accordance with the procedure. This study uses a social 

movement perspective, with the formulation of the problem of how the Silo community 

movement is able to change policy, and what the political economic motives of each actor 

are. This is like Tarrow and Meyer's theory, that every actor in the movement has their own 

subjective interests. This research was conducted using qualitative and descriptive analysis. 

The quantitative method is carried out by field observations and interviews. Compared to the 

community movement which is engaged in environmental issues and other mines, this 

movement was successful. The conclusion of this study is that this movement was successful 

because of four things. First, community solidarity is strong because of economic motives 

and land tenure. Secondly, the Bupati supports the community for re-elected interests. Third, 

this policy was successfully revoked because it was not according to the procedure. 

Keywords: Social Movement, Change of Policy, Electoral Interest, Resource Mobilization. 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial masyarakat Silo. Gerakan ini dilatar 

belakangi adanya kebijakan publik dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral 

(ESDM) yakni Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1802/2018 terkait wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 4.023 hektar. Kebijakan ini diambil pada tanggal 23 

April 2018. Masyarakat kemudian memprotes dan meminta kebijakan tersebut dicabut. Hal 

ini dibuktikan dengan digelarnya aksi demonstrasi. 

Aksi demonstrasi merupakan bentuk resistensi terhadap sebuah kebijakan. Resistensi muncul 

sebagai bentuk protes terhadap perubahan yang disebabkan oleh pemerintah yang tidak sesuai 

dengan keinginan rakyat. Menurut Meyer, ada tiga alasan dari resistensi ini. Pertama, adalah 

faktor sosio psikologis. Kedua adalah kebijakan ekonomi dan sistem budaya yang tidak 

sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketiga, adalah struktus sosial politik yang 

memungkinkan (Meyer, 2002). 

Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini mayoritas 

berasal dari desa Pace dan desa Mulyorejo. Dua desa ini merupakan desa yang wilayahnya 

banyak diduga mengandung emas. Lantas hal ini menjadi sebab, bahwa kebijakan ini tentu 

akan berdampak pada dua desa ini. Dua desa ini mayoritas penduduknya adalah petani dan 

buruh tani kebun. Jauh sebelum keluarnya ijin usaha tambang emas, sebenarnya sudah ada 

polemik tentang ijin usaha tambang pada tahun 2009. Pada tahun 2009, ada kegiatan 

pertambangan mangaan. Dampak dari kegiatan tambang ini adalah bencana alam. Pada bulan 

juni 2009, desa Pace menjadi desa yang terkena dampak. Tanah longsor dan banjir bandang 

merusak perkebunan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada traumatik bagi 

masyarakat. 

Aksi demonstrasi ini terjadi tiga kali. Pertama, yakni pada tanggal 20 September 2018. Aksi 

ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII) Cabang Jember. Tuntutan dari aksi pertama ini adalah dicabutnya kebijakan 

kementerian ESDM tersebut. Aksi digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Jember. Aksi kedua, yakni pada tanggal 6 Desember 2018. Aksi ini dilakukan oleh ratusan 

aktivis PMII Jember. Tuntutan dalam aksi kedua ini adalah pencabutan kebijakan tersebut, 

dan meminta Bupati bersikap tegas. Aksi kedua ini sempat diwarnai kericuhan. Aksi ketiga, 

kemudian digelar dengan jumlah ribuan. Jumlah massa ribuan ini disebabkan oleh massa aksi 

yang meliputi semua elemen, yakni Kepala Desa Pace, Kepala Desa Mulyorejo, Ketua PCNU 



Jember, Aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan, dan ribuan masyarakat Desa Pace dan 

Mulyorejo. 

Fokus penelitian ini adalah aksi ketiga, yakni pada tanggal 10 Desember 2018 tersebut. 

Pasalnya aksi ketiga ini berbeda dengan aksi sebelumnya. Bupati, Ketua DPRD, Kapolres 

berkenan menemui perwakilan aksi. Pertemuan dalam bentuk dialog ini menjadi titik balik 

terbentuknya Forum Masyarakat Silo (Formasi). Melalui Formasi ini, perwakilan masyarakat 

menyampaikan aspirasinya. Pertama, tuntutannya adalah dicabutnya kebijakan Menteri 

ESDM ini. Kedua, meminta Bupati untuk bersikap tegas dengan melayangkan nota keberatan 

dan mengajukan sidang Non Ligitasi ke Pemerintah Pusat. Ketiga, meminta Bupati untuk 

menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan non- tambang di seluruh wilayah 

Kabupaten Jember. 

Dibandingkan dengan gerakan sosial masyarakat yang berbasis penolakan sumber daya alam 

atau tambang, gerakan masyarakat Silo ini berhasil. Pada tanggal  6 Februari 2019, kebijakan 

tentang Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) berhasil dicabut. Artinya tujuan dari gerakan 

ini berhasil. Keberhasilan ini menjadi fokus penelitian ini. Pasalnya, tidak sampai tahun, 

gerakan sosial ini mampu mengubah kebijakan publik. Penelitian ini lebih jauh menjelaskan 

mengenai bagaimana gerakan sosial masyarakat melalui aksi demonstrasi ini mampu 

mengubah suatu kebijakan. Jika pada gerakan lain, seperti gerakan masyarakat menolak ijin 

pertambangan emas di Tumpang  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan keberhasilan gerakan 

masyarakat Silo dalam mencapai tujuannya yakni dicabutnya SK Menteri ESDM tentang 

WIUP di Kecamatan Silo. Observasi lapangan dilakukan dengan melihat beberapa faktor, 

seperti faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat, faktor lingkungan setempat, dan 

kondisi demografi masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat Desa Pace. 

Desa tersebut merupakan inti dari gerakan masyarakat Silo. Disebut inti gerakan karena 

masyarakat yang turun ke jalan dalam aksi 10 Desember mayoritas berasal dari desa tersebut. 

Hal ini tidak lepas dari luas WIUP yakni 4.200 hektar, 3.000 hektar nya berada di desa Pace.  

Selain itu, penulis mempelajari dokumen tentang Keputusan Menteri ESDM 1802 

K/30/MEM/2018.  Penulis melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor terkait, 

yakni masyarakat desa Pace, Aktivis Media dan Lingkungan, dan Kepala Desa Pace. Data 

yang dikumpulkan dari studi ini, antara lain: 1) data jumlah penduduk, luas wilayah, potensi 

ekonomi masyarakat, data tentang sejarah desa, dan kondisi kultural sosial masyarakat, data 



tentang gerakan masyarakat Silo pada tanggal 10 Desember 2018, dan data pengamatan 

langsung. 

Tahapan dan Indikator Keberhasilan Sebuah Gerakan Sosial 

David Meyer dan Sidney Tarrow, mendefinisikan bahwa gerakan sosial adalah 

tantangan-tantangan bersama yang muncul dalam interaksi yang berkelanjutan dengan 

kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas atas tujuan bersama (David 

Meyer dan Sidney Tarrow, 1998). Hal yang perlu diperhatikan dalam definisi ini adalah 

bahwa gerakan-gerakan sosial mencakup tantangan kolektif. Tantangan kolektif dalam 

konteks ini yakni upaya-upaya terorganisasi untuk menciptakan perubahan di dalam 

instrumen kelembagaan. Hal tersebut dapat berinti pada kebijakan-kebijakan publik. Selain 

itu juga ditujukan untuk menginisiasi perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-

lembaga sosial dan politik, distribusi jaminan sosial,. Hal  berikutnya yang harus menjadi 

fokus adalah bahwa terdapat corak yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Corak 

politis cenderung dikaitkan dengan tujuan diadakannya gerakan sosial tersebut. Seringkali hal 

tersebut berhubungan dengan perubahan distribusi otoritas. Pentingnya gerakan sosial dalam 

tujuan politis adalah karena kedua hal tersebut memiliki proses yang sama, yakni adanya 

interaksi-interaksi yang terus-menerus, dan berkelanjutan. 

David Meyer dan Sidney Tarrow, gerakan sosial harus memiliki empat pokok utama, 

yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas bersama, dan memelihara 

politik perlawanan. Pertama, perbedaan antara gerakan sosial dan tindakan kolektif lainnya 

adalah bahwa gerakan sosial beda karena ada tantangan untuk melakukan aksi langsung 

dalam melakukan perlawanan yang menganggu elit, pemegang otoritas, kelompok lain, atau 

aturan kultural tertentu. Tantangan tersebut ditandai oleh adanya sesuatu yang menghalangi 

atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain. Tantangan kolektif adalah sebuah 

ciri khas  umum dari gerakan sosial. Hal ini disebabkan oleh sebuah realita bahwa gerakan 

sosial biasanya cenderung memiliki potensi yang kurang stabil. Potensi ini terdiri dari dana, 

organisasi, akses terhadap negara. 

Kedua, terdapat beberapa hal yang menyebabkan orang bergabung dalam suatu 

gerakan sosial. Hal tersebut sangatlah beragam, seperti keinginan nakal, mencemooh otoritas, 

hingga insting gerombol yang tak jelas. Namun, penyebab yang paling jelas masyarakat 

terlibat dalam suatu gerakan, yaitu untuk menyusun klaim bersama tentang melawan pihak 

lain yakni otoritas atau para elit. Tidak semua konflik semaca itu muncul dari kepentingan 



kelas, tetapi nilai dan tujuan bersama dan tumpang tindih merupakan dasar dari adanya 

tindakan bersama. 

Ketiga, sesuatu yang menggerakan orang-orang dari gerakan sosial adalah 

pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama.  Tokoh-tokoh hanya dapat 

menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka berhasil mengeksploitasi lebih dalam 

perasaan solidaritas atau identitas yang biasanya bersumber pada nasionalisme, entitas dan 

keyakinan agama. 

Keempat, hanya dengan cara mengumpulkan aksi kolektif, suatu perlawanan bsa 

menjadi sebuah gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan 

diidentifikasi untuk membantu gerakan dalam memelihara politik perlawanan. sebaliknya, 

jika tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan akan menguap menjadi 

kebencian dan berubah menjadi sekte berbasis religious. 

Selanjutnya, dalam proses politik dan birokrasi meliputi beberapa tahapan antra lain 

formasi konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai sarana kelembagaan dan eksekutor 

kebijakan public. Pada tahapan ini bentuk proses-proses dan interaksi politik dapat berupa 

manajemen hubungan atau relasi kepentingan. 

Kemudian setelah proses politik tersebut tahapan selanjutnya adalah proses-proses 

sosialisasi dan mobilisasi. Dimana pembentukan kesadaran umum dan tekanan massa secara 

terorganisir sehingga dapat membentuk pola perilaku tertentu Misalnya seperti gerakan aksi 

demonstrasi. Dalam aksi-aksi seperti itu, penggalangan pendapat  dan dukungan, 

pengorganisasian sampai ke tingkat kekuatan tertentu. Mulai dari aksi demonstrasi, boikot, 

mogot, penyanderaan, dan blokade. 

Meyer kemudian menambahkan bahwa  perubahan kebijakan dilakukan untuk melihat 

bagaimana dampak yang ditimbulkan Lebih jauh daripada itu, dampak gerakan dapat ditinjau 

dari adanya perubahan kebijakan atau keputusan. Menurut Meyer terdapat dua aspek yang 

dapat dilihat untuk menentukan keberhasilan gerakan sosial. Yakni adanya pencapaian baru 

dan tingkat penerimaaan oleh masyarakat capaian baru sebagai aspek keberhasilan gerakan 

sosial adalah dengan adanya perubahan kebijakan publik sebagai reaksi dari tuntutan gerakan 

sosial.  Kedua, tentang  tingkat penerimaan sebagai keberhasilan gerakan sosial adalah 

representasi dari pengakuan kepentingan. Atau lebih jauh, Meyer membagi empat tipologi 

dari kesuksesan sebuah gerakan. Pertama, adalah pencapaian dan akseptasi sekaligus. Kedua, 

pengakuan tanpa pencapaian. Ketiga, pencapaian tanpa pengakuan. Keempat,tanpa 

pengakuan dan pencapaian. 



Meyer kemudian memberikan pandangan tentang tipologi yang jauh spesifik tentang 

dampak dan keberhasilan kebijakan. Pertama, terbukanya akses. Terbukanya akses dalam hal 

ini mengindikasikan tingkat ketika pemilik otoritas bersedia mendengarkan tuntutan 

organisasi gerakan. Kedua, respons di tingkat agenda ketika target atau pemilik otoritas rela 

menempatkan tuntutan gerakan pada agenda. Ketiga adalah respon daripada kebijakan. 

Respon daripada kebijakan merupakan kejadian ketika pemilik otoritas mengadopsi 

kebijakan  baru, khususnya mengenai legal atau legislasi. Keempat, implementasi kebijakan 

baru adalah representasi hasil yang dicapai melalui pemilik otoritas. Dampak selanjutnya 

adalah ketika gerakan sosial mendapatkan respon terhadap sistem atau mekanisme politik 

yang dapat meredahkan dan memenuhi tuntutan. 

 

Posisi Tawar Gerakan Masyarakat Silo  

Pada era desentralisasi, dengan berpindahnya otoritas dari pusat ke pemerintah daerah 

memperpendek jarak negara dengan rakyat, jarak antara pemegang otoritas pembuat 

kebijakan publik dengan rakyat dan antara negara dan masyarakat. Hubungan pemerintah 

pusat dan daerah menjadi dekat. Tetapi kedekatan tersebut dalam jarak fisik tidak menjamin 

lahirnya kesejahteraan untuk rakyat. Meningkatnya fenomena kekerasan politik berjalan 

seiring dengan politik kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. Elit-elit politik 

dalam penyelenggaraan otonomi di tingkat kabupaten cenderung masih memfokuskan 

perhatian pada stabilitas kekuasaan, sementara itu institusi dan organisasi sosial 

kemasyarakatan yang ada di daerah kurang tepat untuk mengontrol akibat praktik kekuasaan 

penguasa yang eksesif dan hegemonik. 

Sehingga tidak heran banyak warga yang melakukan perlawanan  terhadap negara 

sebagai bentuk responsif atas apa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maupun 

pemerintah kota. Lantas timbul pertanyaan bagaimana sebuah gerakan sosial mampu 

mengubah sebuah kebijakan publik yang sudah diambil. Pasalnya, banyak sekali gerakan 

sosial patah dan tak dapat mencapai tujuannya. Sedangkan dalam penelitian ini, gerakan 

masyarakat Silo mampu mencapai tujuannya. 

Tercapainya tujuan gerakan ditandai dengan pencabutan Ijin Wilayah Usaha Tambang 

pada bulan Januari 2019. Bupati Jember, Faida, melakukan pengajuan sidang non litigasi 

untuk mengurungkan Keputusan yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) No 1802/2018 perihal wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 

4.023 hektar di Kementerian Hukum dan HAM, menghasilkan hasil yang positif. Majelis 



Pemeriksa melakukan sidang mediasi yang menyatakan, perlunya pencabutan atas Putusan 

Menteri ESDM per  tanggal 23 April 2018, dikarenakan adanya prosedur yang dilalui dengan 

tidak benar. 

Penolakan rencana area tambang dan aktivitas emas di Blok Silo, Kabupaten Jember, 

Jawa Timur , terdapat perlawanan dari berbagai aktor. PCNU Jember dengan tegas menolak 

rencana  eksploitasi  yang dilakukan di daerah Silo. PCNU Jember mengadakan konferensi 

pers di Aula Kantor NU. Abdullah Syamsul  Arifin, selaku Ketua PCNU 

Jember,  mempertegas, penolakan kali ini adalah yang kesekian kali ditegaskan oleh PCNU 

Jember. Sejak awal, ketika tambang emas  Blok  Silo masih jadi obyek penelitian, mereka 

sudah menentukan sikap. Penolakan akan terus jalan selama tambang emas Blok Silo masih 

ada. Sejumlah alasan melatarbelakangi penolakan tambang emas Blok Silo. Selain arus 

perlawanan warga Silo yang hampir semua NU, juga hasil Bahtsul Masa’il  yang digelar 

LBM NU Jember pertengahan November lalu.
1
 

Bahtsul Masa’il adalah salah satu kegiatan forum diskusi keagamaan dalam organisasi 

NU untuk merespon dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi, yang muncul dalam 

kehidupan masyarakat khusunya daerah Silo. 

“Hasil Bahtsul Masa’il 14 November 2018, menyerukan haram hukumnya penambangan 

emas di Blok Silo tatkala adanya dampak pada kerusakan, bencana, eskalasi konfik lahan, 

rusaknya ekosistem, dampak pada pertanian dan ancaman bencana ekologis.” 
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Ada sekitar 21.800 orang 

menggantungkan nasibnya dengan bercocok tanam di perbukitan Silo. Mereka kebanyakan 

menanam kopi dan alpukat. Wibowo, salah satu warga dusun Pace mengungkapkan bahwa 

warga Pace rata-rata mampu menghasilkan dua ton kopi robusta greenbean petik merah dan 

24 ton alpukat dalam sekali Panen. Jika diuangkan, menurut Wibowo, harga satu kilo  

Alpukat waktu musim panen adalah 20 ribu per kg. Jika satu desa bisa menghasilkan 24 ton, 

maka total uangnya adalah 440 juta rupiah. Adapun jumlah penduduk yang berkebun 

menurut Wibowo, adalah 100 orang. Jika dibagi maka setiap warga Silo mendapatkan empat 

puluh empat juta rupiah dalam 6 bulan sekali. Itupun dari hasil panen advokat saja.  

Selain itu, bagi Bupati Faida, Kecamatan Silo secara umum adalah basis 

pendukungnya. Ia baru saja terpilih satu periode. Artinya ia memiliki kepentingan untuk 

terpilih kembali. Hal inilah yang menjadikannya berhati-hati jika kebijakan publik harus 

berhadapan dengan masyarakatnya. Hal ini pun menjadi poin penting dalam sidang di 

Kementerian Hukum dan Ham waktu itu. Nasrudin, selaku Ketua Majelis Pemeriksa, 

                                                           
 



menyatakan, bahwa salah satu poin pencabutan adalah bukti prosedur rekomendasi dan 

persetujuan dari bupati Jember yang tak bisa dihadapkan dalam persidangan.  

Menurut Tarrow, gerakan sosial harus memiliki empat dasar, yakni tantangan kolektif, tujuan 

bersama, solidaritas dan identitas bersama, dan memelihara politik perlawanan. Aspek 

pertama sudah dijelaskan pada sebelumnya. Sedangkan tujuan bersama bagi seluruh aktor 

setempat adalah menolak ijin usaha tambang. Tujuan ini menjadi tujuan bersama, meskipun 

setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing.  Sedangkan solidaritas dan identitas 

bersama, tidak lepas dari faktor kebudayaan dan sejarah. Kebanyakan masyarakat desa Pace 

adalah suku Madura, dan merupakan kelompok santri. Dalam sejarahnya, desa Pace dikenal 

sebagai basis perampok paska era reformasi. Hal ini dibuktikan dengan gelombang pendatang 

baru begitu besar paska reformasi. Hutan pun gundul dan beberapa diantaranya dikotak dan 

diklaim sebagai tanah mereka. Perhutani tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 2006, mereka 

menanam bibit kopi. Sejak tahun 2015, mereka menggantungkan hidup dari pundi-pundi 

panen kopi. 

 

Proses Politik dan Birokrasi dalam Perubahan Kebijakan Ijin Usaha Tambang 

Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan 

sebagai perangkat kelembangaan dan pelaksana kebijakan publik. Tahapan ini diawali oleh 

proses politik dan mengatur hubungan atau relasi politis antar aktor. Mulai dari proses lobi, 

mediasi, negosiasi, kolaborasi, sampai pada tahap konspirasi dan manipulasi. Ketika 

gelombang gerakan sosial hanya melibatkan mahasiswa, tidak ada dampak signifikan. Namun 

paska ribuan orang turun ke jalan, dampak itu dapat dirasakan. Pada audiensi bupati dan 

perwakilan masyarakat Silo dicapai beberapa hal penting.  

"Besok saya akan ke Jakarta untuk datang ke Kementerian Hukum dan HAM, melakukan 

jalur mediasi non litigasi. Jadi meminta pencabutan lampiran 4 di SK Menteri ESDM itu 

meski belum ada rekomendasi dari gubernur,
2
" 

 

Pernyataan ini diucapkan bupati paska dialog dengan warganya itu. Sikap inilah yang 

menjad kunci keberhasilan Gerakan Masyarakat Silo. Pasalnya pada sidang non ligitasi di 

Kemenkumham, Majelis Hakim memutuskan pencabutan Keputusan Menteri ESDM tersebut 

dikarenakan pihak Kementerian ESDM tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi Kepala 

Daerah setempat. Selain itu, Kepala Desa Pace juga memiliki peran signifikan. Ia membawa 

petisi sejumlah 7.000 orang yang menolak kebijakan ijin usaha tambang. 

                                                           
2
 Dikutip dari https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/10/usai-ditemui-bupati-faida-aksi-warga-silo-jember-

tolak-tambang-emas-bubar?page=2, pada tanggal 10 Juni 2019 

https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/10/usai-ditemui-bupati-faida-aksi-warga-silo-jember-tolak-tambang-emas-bubar?page=2
https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/10/usai-ditemui-bupati-faida-aksi-warga-silo-jember-tolak-tambang-emas-bubar?page=2


 

Faktor Keberhasilan Dalam Gerakan Masyarakat Silo 

Menurut Meyer, keberhasilan gerakan sosial dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, 

adanya capaian baru. Kedua adalah tingkat akseptasi. Untuk yang pertama, perubahan nyata 

kebijakan  publik adalah untuk merespon tuntutan atau aspirasi. Kedua, tentang bagaimana 

gerakan membawa hasil nyata di dalam sistem representasi politis. Atau lebih jauh, Meyer 

membagi empat tipologi dari kesuksesan sebuah gerakan. Pertama, adalah pencapaian dan 

akseptasi sekaligus. Kedua, pengakuan tanpa pencapaian. Ketiga, pencapaian tanpa 

pengakuan. Keempat,tanpa pengakuan dan pencapaian. 

Meyer kemudian memberikan pandangan tentang tipologi yang jauh spesifik tentang 

dampak dan keberhasilan kebijakan. Pertama, terbukanya akses. Terbukanya akses dalam hal 

ini menyimpulkan ketika pemilik otoritas bersedia mendengarkan apa yang di tuntut 

organisasi gerakan tersebut. Kedua, respons di tingkat agenda ketika target atau ppemilik 

otoritas rela menempatkan tuntutan gerakan pada agenda. Ketiga adalah respon daripada 

kebijakan. Respon daripada kebijakan merupakan kejadian ketika pemilik otoritas mengambil 

kebijakan  baru, fokusnya tentang legal atau legislasi. Keempat, hasil yang dicapai yakni jika 

pemilik otoritas secara efektif menerapkan kebijakan baru. Kelima, implikasi yang terjadi 

yakni tingkat ketika aksi maupun protes atau respons terhadap sistem atau mekanisme politik 

berhasil meredakan dan menjawab tuntutan gerakan. 

keberhasilan gerakan masyarakat Silo tidak lepas dari peran aktif setiap aktor di 

dalamnya.  Aktor tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Bupati Faida turut terlibat 

untuk menolak ijin usaha tambang, tidak lepas dari kepentingan elektoral agar terpilih 

kembali pada periode berikutnya. Tindakan Bupati ini memiliki peran signifikan. Sidang non 

ligitasi yang dilakukan oleh Bupati Jember, Faida, perihal pencabutan Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1802/2018 perihal wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP) Blok Silo dengan luas  4.023 hektar di Kementerian Hukum dan 

HAM. 

Tindakan tersebut ditempuhnya, paska gerakan masyarakat Silo menolak tambang 

tanggal 10 Desember 2018. Kehadiran Kepala Desa, Tokoh agama, dan ribuan masyarakat, 

mendorong Bupati untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, terbentuklah Forum 

Masyarakat Silo (Formasi). Adapun tuntutan dalam dialog tersebut agar Bupati Faida bersifat 

tegas. Yakni melayangkan surat keberatan dan menolak ijin usaha tambang ke kementerian 

terkait. Jika tuntutan itu tidak terpenuhi, maka ancaman dari gerakan protes ini adalah 



blokade jalan provinsi. Selain itu tokoh masyarakat setempat juga mengatakan bahwa tidak 

akan mendukung Bupati tersebut untuk terpilih kembali. 

Majelis Hakim memutuskan pencabutan Keputusan Menteri ESDM tersebut 

dikarenakan pihak Kementerian ESDM tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi Kepala 

Daerah setempat. Selain itu, Kepala Desa Pace juga memiliki peran signifikan. Ia membawa 

petisi sejumlah 7.000 orang yang menolak kebijakan ijin usaha tambang. Petisi ini tidak lepas 

dari kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran ini didorong oleh tiga hal. Pertama, 

kesejahteraan masyarakat desa Pace yang relatif makmur dengan perkebunan kopi. Kedua, 

pengalaman kolektif bencana alam paska munculnya ijin usaha tambang Manga’an pada 

tahun 2009. Ketiga, kepentingan pemilik lahan yang diindikasikan di bawah tanahnya ada 

kandungan emas. Aktor lokal terakhir ini, memilih tanahnya dijadikan perkebunan daripada 

ditambang. Hal ini didasari oleh keyakinan mereka bahwa tanahnya akan semakin mahal di 

masa depan. 

KESIMPULAN 

Hingga pada akhirnya, keberhasilan gerakan masyarakat Silo tidak lepas dari peran 

aktif setiap aktor didalamnya.  Aktor tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Bupati 

Faida turut terlibat untuk menolak ijin usaha tambang, tidak lepas dari kepentingan elektoral 

agar terpilih kembali pada periode berikutnya. Tindakan Bupati ini memiliki peran signifikan. 

Sidang non ligitasi yang dilakukan oleh Bupati Jember, Faida, perihal pencabutan Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1802/2018 perihal wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP) Blok Silo dengan luas  4.023 hektar di Kementerian Hukum dan 

HAM. 

Tindakan tersebut ditempuhnya, paska gerakan masyarakat Silo menolak tambang 

tanggal 10 Desember 2018. Kehadiran Kepala Desa, Tokoh agama, dan ribuan masyarakat, 

mendorong Bupati untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, terbentuklah Forum 

Masyarakat Silo (Formasi). Adapun tuntutan dalam dialog tersebut agar Bupati Faida bersifat 

tegas. Yakni melayangkan surat keberatan dan menolak ijin usaha tambang ke kementerian 

terkait. Jika tuntutan itu tidak terpenuhi, maka ancaman dari gerakan protes ini adalah 

blokade jalan provinsi. Selain itu tokoh masyarakat setempat juga mengatakan bahwa tidak 

akan mendukung Bupati tersebut untuk terpilih kembali. 

 

 

 



 

Keberhasilan Gerakan Masyarkat Silo tidak lepas dari beberapa faktor. Pertama, 

adalah tentang solidaritas bersama. Kedua, adalah tentang kepentingan yang sama. Pertama, 

kesadaran kolektif dan solidaritas bersama disebabkan oleh beberapa hal, yakni dari 

kesejahteraan masyarakat desa Pace yang relatif makmur dengan perkebunan dan 

pengalaman kolektif bencana alam paska munculnya ijin usaha tambang Manga’an pada 

tahun 2009. Kemudian, kepentingan bersama antar aktor untuk menolak tambang adalah 

kepentingan pemilik lahan yang diindikasikan di bawah tanahnya ada kandungan emas. Aktor 

lokal terakhir ini, memilih tanahnya dijadikan perkebunan daripada ditambang. Pasalnya 

mereka menyadari bahwa tanahnya memiliki nilai investasi besar justru di masa mendatang. 

Lalu, kepentingan Bupati Faida untuk terpilih kembali pada Pemilihan Bupati tahun 2020. 

Terakhir, kepentingan ekonomi masyarakat desa Pace untuk terus menguasai lahan. 
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