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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dapat ditarik kesimpulannya bahwa, yang melatarbelakangi konflik 

tambang emas adalah mengenai persetujuan izin usaha tambang oleh Bupati 

Bupati Banyuwangi menuai permasalahan karena SK menteri kehutanan tidak ada 

dan belum ada persetujuan dari masyarakat Banyuwangi  dan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan oleh PT IMN (Indo Multi Niaga) dan PT BSI (Bumi 

Suksesindo) selaku pengelola tambang tersebut. Selain itu juga adanya kelompok 

atau paguyuban yaitu AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) yang konflik 

tambang bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut, sehingga 

untuk masalah dampak lingkungan dari pihak PT BSI yang berdampak langsung 

bagi masyarakat langsung khususnya Desa Sumber Agung, Pesanggaran belum 

mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT BSI dan pemerintah dengan kata 

lain mereka menolak adanya tambang emas Tumpang Pitu. 

Seperti halnya suatu pengelola tambang emas yang direncanakan 

pemerintah yang bertujuan untuk kemasyarakatan dan kepentingan dan 

kepentingan bersama tidak jarang mendapat hambatan sosial. Pengelola  tambang 

emas Tumpang Pitu yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah pusat yang 

bekerja sama dengan pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Banyuwangi 

tidak jarang mendapatkan hambatan sosial. Salah  satunya konflik antar 
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pemerintah daerah dengan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Sumber 

Agung, Kecamatan Pesanggaran yang beberapa tahun ini mengalami konflik yang 

belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi dari 

pemerintah dan Bupati Banyuwangi maupun PT BSI (Bumi Suksesindo) dengan 

adanya tambang emas Tumpang Pitu, permasalahan tersebut memicu terjadinya 

aksi demo masyarakat Banyuwangi kepada PT BSI (Bumi Suksesindo) yang saat 

ini mengelola pertambangan emas Tumpang Pitu tersebut. Daerah Pancer dan 

Sumber Agung, Pesanggaran merupakan tempat utama tambang emas Tumpang 

Pitu. Adapun luas tanah 11.621,45 ha artinya hampir setengah Kecamatan 

Pesanggaran menjadi tempat tambang emas tersebut. (Pratiwi, 2013). Tidak heran 

apabila banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Tambang emas Tumpang 

Pitu ini terbesar ke 2 setelah Freeport akan melibatkan banyak pihak dari mulai 

pemerintah daerah sampai pusat, investor asing, tenaga kerja, dan masyarakat 

sekitar.  

Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi menjadi salah satu konflik 

sosial yang menarik untuk dikaji ulang. Karena konflik tersebut sampai sekarang 

belum menemukan solusi yang tepat sehingga tambang emas Tumpang Pitu di 

Banyuwangi yang mulai digarap pada tahun 2000 an oleh masyarakat sekitar 

secara tradisional. Kemudian pada tahun 2008-2014 masuk investor asing PT 

IMN (Indo Multi Niaga). Pada tahun 2015 PT BSI (Bumi Suksesindo) yang 

mengambil ahli pengelola pertambangan emas Tumpang Pitu dari PT IMN karena 

dampak lingkungan hidup dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 

kepada PT IMN (Indo Multi Niaga) di Kabupaten Banyuwangi menuai banyak 
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permasalahan, mulai dari keabsahan penerbitan keputusan Bupati Banyuwangi 

karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah. Karena banyak 

permasalahan tersebut pengelola tambang emas Tumpang Pitu sekarang dikelola 

oleh PT BSI (Bumi Suksesindo)  dan kawasan yang sebelumnya berstatus Hutan 

Lindung Gunung Tumpang Pitu ini, mulai resmi dikapling oleh PT BSI (Bumi 

Suksesindo sejak diberikannya izin usaha pertambangan oleh Bupati Azwar Anas 

melalui SK Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 dan No. 

188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas konsesi 4.998 hektar. Dari luas tersebut, 

PT. BSI mencaplok Gunung Tumpang Pitu seluas 1.942 hektar. Berdasar UU No. 

41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan lindung terlarang untuk 

kegiatan pertambangan terbuka. Namun untuk menguatkan SK IUP tersebut dan 

memuluskan eksploitasi emas, Menteri Kehutanan yg saat itu dijabat Zulkifli 

Hasan menurunkan status Gunung Tumpang Pitu dari Hutan Lindung menjadi 

Hutan Produksi melalui SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 

1.942 hektar. Penurunan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ini 

berdasarkan usul Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 

522/635/429/108/2012 yang mengusulkan penurunan fungsi kawasan hutan 

Gunung Tumpang Pitu seluas 9.743,28 hektar. (Pratiwi, 2013). 

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab konflik antara masyarakat 

dengan PT BSI (Bumi Suksesindo) atau PT IMN (Indo Multi Niaga) dengan 

Pemerintahan Daerah Banyuwangi yaitu mengenai mengenai persetujuan izin 

usaha tambang oleh Bupati Bupati Banyuwangi menuai permasalahan karena SK 

menteri kehutanan tidak ada dan belum ada persetujuan dari masyarakat 
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Banyuwangi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan selain itu juga adanya 

kelompok atau paguyuban bersikukuh menolak tambang emas Tumpang Pitu 

tersebut, sehingga untuk masalah dampak lingkungan  dari pihak PT BSI yang 

berdampak langsung bagi masyarakat langsung khususnya Desa Sumber Agung, 

Pesanggaran belum mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT BSI dan 

pemerintah dengan kata lain mereka menolak adanya tambang emas Tumpang 

Pitu. (Moerad, 2004:1).  

Selain dari masalah mengenai persetujuan izin usaha tambang oleh Bupati 

Bupati Banyuwangi menuai permasalahan karena SK menteri kehutanan tidak ada 

dan belum ada persetujuan dari masyarakat Banyuwangi dan dampak lingkungan 

di atas yang membuat hambatan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, 

yang lainnya yaitu: dikarenakan oleh masyarakat yang memang benar-benar tidak 

menyetujui dalam artian menolak tambang emas tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Budi Santoso Ketua AMAN (Aksi Masyarakat Anti 

Tambang). (Moerad,2004:1). Dengan alasan pemerintah tidak benar-benar 

memperhatikan ada dampak positif dan negatif dengan adanya tambang emas 

Tumpang Pitu, misalnya tambang emas Tumpang Pitu di Desa Sumber Agung, 

Pesanggaran, dan sekitarnya merupakan daerah subur atau lahan produktif 

khususnya tanaman buah naga yang menjadi unggulan produk utama Desa 

Sumber Agung. Padahal selama ini Desa Sumber Agung sebagai hasil utama 

pertanian masyarakat setempat. Kemudian sejauh mana keterlibatan masyarakat 

setempat dalam tambang emas baik sesudah maupun sebelum tambang emas di 

Banyuwangi ditemukan dan beroperasi. Misalnya penyerapan tenaga kerja 
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masyarakat setempat yang tadinya beroperasi sebagai petani atau nelayan, namun 

karena adanya tambang emas masyarakat sebagian bekerja di tambang emas 

menjadi buruh kasar. (Pratiwi, 2013).  

Masyarakat yang menolak tambang emas tergabung dalam paguyuban 

yang mereka namai AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). Paguyuban ini 

bersifat sementara saat demo berlangsung dan ilegal. Paguyuban ini mewadahi  

masyarakat yang menolak atau tidak setuju dengan tambang emas di Banyuwangi 

ini meliputi Desa Sumber Agung, Sumber Mulyo, Pesanggaran, Kandangan, 

Sarongan. (Moerad, 2016). Yang menjadi kajian peneliti selanjutnya yaitu 

mengenai masyarakat yang menolak adalah yang berdampak langsung, dan yang 

tidak mendapatkan ganti rugi atau sosialisasi mengenai dampak adanya tambang 

emas baik negatif maupun positif atau hanya sebatas ikut-ikutan.  

Terlepas dari penolakan masyarakat mengenai tambang emas, ada 

beberapa atau sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya tambang emas 

Tumpang Pitu di Banyuwangi. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan 

sendiri ketika diantara masyarakat ada yang pro dan kontra sehingga dapat 

menimbulkan konflik horizontal diantara mereka. Masyarakat pro melihat 

tambang emas ini akan lebih banyak membawa dampak positif bagi kehidupan 

mereka. Sebaliknya bagi masyarakat kontra tambang emas ini dirasakan  

menyengsarakan mereka, dan hanya dinikmati segelintir orang. 

Ketika ada masyarakat yang berseberangan seperti halnya masalah 

tambang emas di banyuwangi ini akhirnya menimbulkan konflik dan menjadi 

pro-kontra di masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa hutan yang dijadikan 
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tempat tambang emas merupakan hutan lindung yang sekarang berubah fungsi 

menjadi hutan produksi. Ketika izin tambang disetujui oleh pemerintah pusat 

dan daerah SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 

hektar dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 

522/635/429/108/2012. Pada tahun 2012-2013 memang sekarang ini mengenai 

kebijakan izin tambang disuatu daerah diserahkan langsung kepada masyarakat 

daerah dalam memberikan izin tambang. (Moerad, 2016).  

Namun hal demikian tidak berjalan mulus pasalnya ada penolakan dari 

masyarakat yang tergabung dalam masyarakat kontra dan AMAN (Aksi 

Masyarakat Anti Tambang). Dengan dibantu PLSMB (perkumpulan lembaga 

swadaya masyarakat Banyuwangi). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa tambang emas ini  sebenarnya sudah memenuhi perizinan dalam 

pengelolahannya. Hal itu ditegaskan Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumber 

Agung, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai dampak lingkungan 

dan ganti rugi atas tambang emas Tumpang Pitu, selain itu mereka yang kontra 

(AMAN) sering kali melakukan penghadangan kepada petugas berwenang dan 

pekerja yang melakukan aktifitas pertambangan ini.(Pratiwi, 2013). 

Berbagai konflik yang terjadi di Tumpang Pitu pada tahun 2013-2017 yang 

memicu kekerasan dan kecemburuan sosial khususnya di Kecamatan 

Pesanggaran, Sumber Agung, Banyuwangi. Misalnya: aksi pembakaran atau 

perusakan sejumlah fasilitas, izin pertambanga, penanaman kabel disepanjang 

jalan utama area tambang, mogok makan tolak tambang emas Tumpang Pitu.  
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Kronologis konflik tambang emas Tumpang Pitu terjadi pada masyarakat 

Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur yaitu:  

a. Aksi pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas tambang (senin, 23 

november 2015, pukul 14.50 wib) di gudang PT BSI  

 Warga yang berjumlah sekitar 600-an menyerbu gudang PT. BSI, 

melakukan aksi pembakaran serta perusakan sejumlah fasilitas dan 

kendaraan. Aksi ini dipicu ketidakpuasan warga terhadap hasil pertemuan 

dengan Manajemen PT BSI yang difasilitasi Polres Banyuwangi. Intinya, 

warga menolak dan tidak setuju terhadap aktivitas penambangan emas di 

kawasan Gunung Tumpang Pitu.  

 Sementara itu, sebanyak 400 personil kepolisian telah diturunkan 

untuk mengamankan aksi demontrasi yang berujung anarkis. Bentrokan 

tidak dihindarkan antara para demonstrasi dengan aparat kepolisian, 

menurut pak Edi  Laksono selaku pelopor demontrasi ada 2 warga yang 

terkena tembak akibat bentrok dan seprang aparat kepolisian yang terluka 

akibat lemparan batu oleh para pengunjuk rasa hingga harus mendapat 

perawatan diklinik PT BSI. Beberapa anggota lain juga terkena lemparan 

batu oleh warga. (Sumber: hasil observasi dilapangan, 03/04/2017). 

b. Izin pertambangan emas Tumpang Pitu (rabu, 30 november 2015, pukul 

08. 30 wib) depan gerbang PT BSI 

 Konflik yang dipicu pemberian izin pertambangan emas di 

Tumpang Pitu oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada 

perusahaan, memunculkan kekhawatiran hilangnya sumber kehidupan 
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masyarakat yang bergantung pada hutan, pegunungan, pantai, serta 

lingkungan pesisir di daerah Kecamatan Pesanggaran. 

 Oleh karena itu pada tahun 2015 PT BSI (Bumi Suksesindo) yang 

mengambil ahli pengelolahan pertambangan emas Tumpang Pitu dari PT 

IMN karena dampak lingkungan hidup dan Persetujuan Izin Usaha 

Pertambangan Eksplorasi kepada PT IMN (Indo Multi Niaga) di 

Kabupaten Banyuwangi menuai banyak permasalahan, mulai dari 

keabsahan penerbitan keputusan Bupati Banyuwangi karena 

penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah. Karena banyak 

permasalahan tersebut pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu 

sekarang dikelola oleh PT BSI (Bumi Suksesindo) dan kawasan yang 

sebelumnya berstatus Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ini, mulai 

resmi dikapling oleh PT BSI (Bumi Suksesindo sejak diberikannya izin 

usaha pertambangan oleh Bupati Azwar Anas melalui SK Bupati No. 

188/555/KEP/429.011/2012 dan No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan 

luas konsesi 4.998 hektar. (Sumber: hasil observasi dilapangan, 

11/05/2017). 

c. Penanaman kabel (Selasa, 6 Maret  2017) sepanjang jalan utama area 

masuk tambang  

 Penanaman kabel di area jalan utama masuk tambang lebih 

tepatnya di Silirbaru memicu demonstrasi. Mereka menghadang proyek 

penggalian tanah untuk proyek penanaman kabel milik PLN. Warga yang 

terdiri dari laki dan perempuan itu, memprotes penanaman kabel listrik 
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yang akan dibuat untuk menyalur di tambang emas PT BSI di hutan 

Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung.  

 Dalam aksi ini, dalam aksi ini sempat terjadi aksi dorong antara 

warga dan petugas keamanan hingga membuat satu warga sampai 

pingsan. Aksi warga ini spontan kata pak Budi Pego, salah satu tokoh 

masyarakat setempat. Warga yang menggelar aksi itu, berkumpul di 

lokasi secara spontan setelah mengetahui ada kegiatan penggalian 

lanjutan untuk penanaman kabel.  

(http://www.mongabay.co.id, diakses pada 5 mei 2017, pukul 15.29 WIB) 

oleh Rahmadi, R) 

d. Mogok makan tolak tambang emas Tumpang Pitu (Rabu, 13 April 2016) 

di Desa Sumber Agung 

 Warga memasuki hari ketiga aksi mogok makan tolak tambang 

emas Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, 

korban mulai berjatuhan. Kali ini giliran Purwanto, warga Desa 

Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, harus dilarikan ke Rumah Sakit 

Fatimah, Banyuwangi. Tak terpengaruh dengan kondisi tubuh yang 

semakin lemah, 14 peserta aksi peserta mogok makan lainnya tetap 

melanjutkan aksinya sebelum harapannya terpenuhi agar Bupati 

Banyuwangi langsung bisa menemui dan mendengar langsung apa yang 

dikhawatirkan dan sudah terjadi ditanah kelahirannya.  

 Sikap protes warga yang mogok makan dengan mendirikan tenda 

juga mendapat teguran dari satpol PP untuk membongkar namun hal itu 
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tak digubris. Mereka justru semakin termotivasi tidak menghentikan aksi 

mogok makan menolak penambang emas Tumpang Pitu. Menurur salah 

satu warga selain suara bising dari alat berat yang berada di Hutan 

Tumpang Pitu sehingga menggau ketenangan warga sekitar, memang ada 

potensi kerusakan alam serta kerugian masyarakat sebagai akibat dari 

penambangan tersebut. 

(http://www.banyuwangitimes.com, diakses pada 5 Mei 2017, pukul 

15.37 WIB).oleh Sapariah, s. 

Upaya penyelesaian konflik atau conflict management sebagai bentuk 

mempelajari cara mengelola berbagai konflik agar dapat mengurangi kekerasan 

yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Selain itu juga pentingnya melakukan 

pengelolahan konflik secara baik dengan melakukan pemetaan-pemetaan masalah 

yang ada, dan merekonstruksikan konflik di dalam suatu masyarakat yang sedang 

berkonflik. 

1. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari pemerintah Banyuwangi. Contohnya:  

a. Mengadakan pertemuan dengan forum terbuka antara masyarakat 

dengan PT BSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat acara desa yang bertema 

masyarakat bertanya bupati menjawab pada tahun 2014. 

b. Pemkab Banyuwangi menggelar pertemuan dengan sejumlah 

perwakilan aparat desa sekitar yang dihadiri 25 aparat Kecamatan 
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Pesanggaran yang dilakukan di pendopo Banyuwangi pada 27 

november 2015 membahas Tumpang Pitu. 

2. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari masyarakat kontra. Contohnya:  

a. Terlibat dalam acara Pemkab Banyuwangi yang menggelar pertemuan 

dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar yang dihadiri 25 aparat 

Kecamatan Pesanggaran yang dilakukan di pendopo Banyuwangi pada 

27 november 2015 membahas Tumpang Pitu. 

b. Mengikuti pertemuan dengan PT BSI untuk membahas tambang emas 

Tumpang Pitu dalam menyelesaikan konflik tambang emas ini. Agar 

tidak semakin memanas dan berkelanjutan. Pertemuan terjadi saat acara 

desa pada tahun 2014 dengan tema masyarakat bertanya bupati 

menjawab. 

c. Mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh PT BSI perihal konflik 

tambang emas Tumpang Pitu pada tahun 2013-2015.  

d. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memberi izin 

investor asing untuk pengelolahan Tumpang Pitu.  

e. Memprotes PT BSI dalam pencemaran lingkungan yang ditimbulkan 

dan belum ada ganti rugi yaitu melalui demo yang sering terjadi pada 

tahun 2012 sampai sekarang  dan juga melalui media sosial agar semua 

masyarakat Banyuwangi atau luar Banyuwangi tahu permasalahan yang 

terjadi di Indonesia ini. 
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3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari masyarakat pro. Contohnya:  

a. Mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah daerah atau pusat 

dalam pengelolahan Tumpang Pitu. 

b. Tidak mengikuti demo yang dilakukan masyarakat kontra (AMAN) 

karena itu membuat permasalahan semakin memanas dan berkelanjutan. 

c. Mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh PT BSI dalam tambang emas 

Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. 

4. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari Pemprov Jatim/ Gubernur Jatim. Contohnya:   

a. Mengundang Bupati Banyuwangi dan perwakilan PT BSI untuk 

membahas konflik tambang emas Tumpang Pitu dalam forum terbuka 

agar masyarakat tahu permasalahan yang terjadi di Tumapng Pitu. 

Pertemuan di kantor Gubernur Jatim, 28 Juni 2015.  

b. Mengacam PT BSI untuk menyelesaikan konflik Tumpang Pitu ini agar 

masyarakat bisa hidup rukum kembali. Pada saat pertemuan di kantor 

Gubernur, 2016.  

5. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari PT BSI (Bumi Suksesindo). Contohnya:  

a. Mengadakan pertemuan dengan warga kontra dan AMAN (Aksi 

Masyarakat Anti Tambang) untuk membahas permasalahan Tumpang 

Pitu atau yang diingikan oleh warga setempat yaitu: ganti rugi. Dibalai 

Desa Sumber Agung, Juni 2016. 
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b. Mengadakan sosialisasi kepada warga setempat agar lebih tahu 

tambang emas, Juli 2014. 

c. Membuka lapangan pekerjaan untuk bekerja di PT BSI untuk 

mengurangi pengaguran di Banyuwangi. 

d. Menambah kas Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. 

6. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari Bupati Banyuwangi. Contohnya:  

a. Mengadakan pertemuan dengan warga setemoat membahas konflik 

tambang emas Tumpang Pitu dalam acara desa bertema masyarakat 

bertanya bupati menjawab, di balai Desa Sumber Agung, Juni 2016. 

b. Menggelar pertemuan dengan sejumlah aparat desa yang dihadiri 25 

aparat Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. 

7. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang). Contohnya:  

a. Sebagai wadah masyarakat Pesanggaran (AMAN) dalam melakukan 

penolakan tambang emas Tumpang Pitu yang mengatasnamakn 

paguyuban atau lembaga. 

b. Masyarakat AMAN menhadiri acara desa yang diadakan Pemda 

Banyuwangi dan Bupati untuk membahas konflik Tumpang Pitu. 

8. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas 

Tumpang Pitu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau PLSMB 

(Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat). Contohnya:  
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a. Memohon kepada instansi yang dimaksudkan antara lain yakni 

meminta menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk 

mengembalikan fungsi Tumpang Pitu dari hutan produksi ke hutan 

lindung. 

b. Melopori laporan ke beberapa instansi mengenai adanya pertambangan 

emas di hutan Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. 

Beberapa PLSMB yang langsung mendatangi kantor presiden, KPK, 

ICW, DPR, kementrian kelautan dan perikanan, kejaksaan agung serta 

Gubernur Jawa Timur. 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat kontra dan pro, 

pemerintah Banyuwangi, pemrov Jatim, bupati Banyuwangi, PT BSI, LSM, 

AMAN dalam penyelesaian tambang emas Tumpang Pitu membuat pemerintah 

Banyuwangi dalam menangani konflik atau masalah mengenai tambang emas 

yang menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam menghadapi masyarakat 

yang kontra lebih bersifat persuasif dan melakukan pendekatan kepada mereka 

yang menolak  pembangunan tambang ini. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan temuan-

temuan hasil penelitian ada beberapa saran atau masukan yang ingin disampaikan 

kepada pihak-pihak terkait dalam adanya tambang emas Tumpang Pitu. Selain itu 

juga sekiranya menjadi acuan atau bahan evaluasi ke depanya dalam menjalankan 

suatu pembangunan di suatu wilayah. Adapun beberapa saran atau masukannya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan suatu 

program adanya Tambang emas di suatu wilayah, perlu adanya 

pertimbangan-pertimbangan dan rencana yang matang. Hal tersebut 

berkaitan dengan AMDAL, baik sebelum atau sesudah dilakukanya 

pengelolahan tambang emas, serta dampak sosial yang ditimbulkanya. 

2. Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi perlu diperhatikan oleh 

pemerintah selaku pemangku kebijakan, mengingat sektor hutan dan 

pertanian yang semakin sempit dan sedikit. Hal itu berkaitan dengan 

ketersediaan pangan nasional. Selain itu juga lahan yang dijadikan 

tempat berdirinya bangunan perlu adanya peninjauan ulang, apakah tanah 

atau lahan itu produktif atau tidak. 

3. Pemerintah atau instansi terkait perlu mengadakan ganti rugi yang pas 

dan sesuai kepada masyarakat terdampak. Keterbukaan dan transparansi 

kepada masyarakat mengenai kebijakan dan ganti rugi kepada mereka 

yang terdampak juga penting. 

4. Melibatkan masyarakat terdampak tambang dari mulai tahap-tahap 

adanya tambang ataupun setelah adanya tambang selesai. 

Memprioritaskan masyarakat terdampak, dalam hal ketenagakerjaan, 

tentunya dengan disesuaikan dengan potensi dan keahlian SDM-nya. 

5. Masyarakat khususnya daerah pedesaan perlu adanya sikap dan sifat 

kedewasaan dalam menerima kebijakan pemerintah, dan ikut aktif dalam 

membuat dan mengontrol jalanya suatu kebijakan. 
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6. Masyarakat terdampak perlu adanya saling kerjasama antar warga dan 

pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Bisa dengan jalan 

musyawarah, mediasi, dan sebagainya. 

7. Pemahaman mengenai suatu peraturan yang termuat dalam peraturan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2013. Dan 

surat bupati Nomor 522/635/429/108/2012 tentang hutan lindung yang 

dijadikan hutan produksi. Dan peraturan perundang-undangan yang 

lainya harus dipahami bersama, khususnya masyarakat. 

8. Pembangunan yang dilaksanakan haru berlandaskan untuk kebaikan 

bersama dan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat 

terdampak. 

9. Penelitian konflik tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi ini belum 

ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya 

upaya-upaya penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu saja baik 

dari masyarakat pro atau kontra, PT BSI, Bupati Banyuwangi, Pemprov 

Jawa Timur, Gubernur, AMAN, PLSMB dan lain-lain. 

10. Dalam riset penelitian ini agar bisa mengurangi permasalahan dan 

sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya tentang tambang emas 

Tumpang Pitu.  
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Lampiran i 

FOTO LOKASI CALON TAMBANG EMAS TUMPANG PITU DAN 

KONDISI PADA MASYARAKAT DI BANYUWANGI 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Wawancara dengan Pak Edi Laksono, masyarakat kontra 
(Dokumentasi pribadi;04-3-2017) 

Gambar 2.2 wawancara dengan Ketua AMAN Pak Budi Santoso 
(Dokumentasi pribadi;05-8-2017) 
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Gambar 2.3 Kantor Kepala Desa Sumber Mulyo  

(dokumentasi pribadi; 11-05- 2017) 

Gambar 2.4. Wawancara dengan Pak Kamituo Didik Pribadi  

(dokumentasi pribadi 11-05-2017)   
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 Gambar 2.5. Salah satu aksi penolakan warga terhadap tambang emas 

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 

 Gambar 2.6. Pintu gerbang PT BSI tambang emas Tumpang Pitu  

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 
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 Gambar 2.7. Wawancara dengan Pak Hartono selaku RT  

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 

 Gambar 2.8. Gambar tangki air untuk menyirami jalan yang berdebu  

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 
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 Gambar 2.9. Wawancara dengan Pak Kateni selaku RT  

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 

 Gambar 3.0. Wawancara dengan Pak Andik Purwanto selaku DPR Banyuwangi 

(Dokumentasi pribadi; 05-11-2017) 
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Lampiran ii  

TABEL PENGKODINGAN  

 

Lokasi Penelitian : Desa Pesanggarn dan Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, 

Kab. Banyuwangi  

Jumlah Narasumber : 12 narasumber yang terdiri dari: 4 masyarakat kontra (di 

antaranya bukan anggota WTT), 1 masyarakat pro, 3 

narasumber dari PT BSI, 1 narasumber dari PLSMB, dan 

3 narasmuber dari permerintah daerah.  

No Kode Keterangan 

1 FPK Faktor penyebab konflik 

2 KS Konflik social 

3 UPK Upaya penyelesaian konflik 

4 JK Jenis Konflik 

5 SMK Sikap masyarakat kontra 

6 SMP Sikap masyarakat pro 

7 AMM Alasan masyarakat menolak 

8 AMP Alasan masyarakat menerima 
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Lampiran iii 

HASIL OBESERVASI 

 

Bulan   :  Maret-Juli 2017   

Waktu   : 08.30-17.30 WIB  

Lokasi   : Desa Pesanggaran dan Desa Sumber Agung 

Adapun beberapa aspek yang diamati selama penelitian dalam kegiatan 

observasi yaitu sebagai berikut: 

No Aspek yang 

diamati 

 Keterangan  

1 Lokasi   Penelitian ini dilakukan berada di Desa Pesanggaran dan 
Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi. 

2 Sikap/Tingkah 
laku 
a. Sikap 

Masyara
kat Pro 

dan 
Kontra 
 

  
Sikap masyarakat secara umum baik yang Pro dan 
Kontra saling menaruh kecurigaan satu sama lain di 

dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat. Lebih 
dari itu ketika ada orang asing yang datang ke desa, 

masyarakat menaruh kecurigaan. Misalnya  
kedatanganya berkaitan dengan kepentingan tambang 
emas (utusan dari Pemerintah Daerah Banyuwangi, dan 

PT.BSI). 

 

 b. Sikap 
pemerintahan  

atau dinas 
terkait 

  
Dalam memberikan informasi mengenai tambang emas 

Tumpang Pitu sifatnya terbuka dan transparan. Hanya 
saja beberapa sifatnya yang sangat rahasia tidak boleh 

orang orang luar/ keperluan penelitian tidak 
diperkenankan diambil datanya. Misalnya ketika peneliti 
meminta keterangan dari instansi terkait, berkaitan 

dengan data hasil pengukuran dan inventarisasi lahan 
terdampak tambang.  
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3 Masayarakat 
yang 

terdampak 
langsung 
tambang emas 

Tumpang Pitu  

 Warga di desa Pesanggaran yang terkena dampak 
langsung sesuai data 

 yang diperoleh dari kedua desa Pesanggran dan Sumber 
Agung. Ada sekitar 248 KK di desa Pesanggran, dan di 
Desa Sumber Agung  163 KK.  

4 Kehidupan 
sosial 

 a. Masyarakat di kedua desa mayoritas bermata 
pencaharian sebagai petani dan nelayan, baik sebagai 

petani penggarap lahan atau pemilik lahan.  
b. Hubungan masyarakat kurang harmonis setelah 

adanya rencana pembangunan bandara, sehingga 
terbentuknya gap-gap antara masyarakat yang pro 
dan kontra. 

5 Dampak 
adanya 

tambang emas 
Tumpang Pitu   

 
 

 
 

 

a. Adanya sikap saling curiga dan tidak saling percaya 
b. Aksi demonstrasi dan kontak fisik 

Terbentuknya masyarakat Pro dan Kontra.  
c. Munculnya kelompok-kelompok kepentingan, 

(WTT, Pro Bersyarat, dan lain-lain) 
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Lampiran iv 

PEDOMAN WAWANCARA 

 (Untuk Masyarakat Kontra) 

Konflik Pertambangan Emas Tumpang Pitu Terhadap Kondisi 

Lingkungan Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, 

Banyuwangi, Jawa Timur 

Hari/Tanggal Wawancar  : 

Tempat/Waktu    : 

A. Identitas Diri 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Profesi    : 

Jabatan    : 

Pendidikan terakhir   : 

Alamat rumah/Instansi terkait : 

B. Pertanyaan Wawancara  

1. Sebelumnya mengapa  anda  tidak setuju dengan adanya Tambang 

Emas Tumpang Pitu? 

2. Sikap apa yang anda tunjukan terhadap kebijakan pemerintah 

mengenai keberadaan  Tambang Emas Tumpang Pitu  tersebut? 

3. Apa yang melatarbelakangi adanya konflik tambang emas 

Tumpang Pitu  ? 

4. Apakah anda memiliki sawah atau ladang di sekitar tambang emas 

Tumpang Pitu, jika ada apakah ada dampak pencemaran 

airdisekitar lingkungan tersebut?  

5. Apakah  hasil dari sawah dan ladang  mengalami omset penurunan 

produksi?   

6. Apa yang membuat anda menolak pembangunan Tambang Emas 

Tumpang Pitu? 
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7. Bagaimana hubugan anda dengan masyarakat yang pro atau 

mendukung pembangunan Tambang Emas Tumpang Itu? 

8. Bagaimana  menurut anda kebijakan-kebijakan PT BSI Bumi 

Suksesindo dalam  pengelolahan Tambang Emas Tumpang Pitu ? 

9. Berapa luas lahan  pertanian anda yang terkena dampak tambang 

emas tersebut? 

10. Selama ini bentuk penolakan pembangunan Tambang Emas 

dilakukan dengan cara apa? 

11. Terlepas dari menolak pembangunan itu, menurut anda dampak 

positif atau negatif yang ditimbulkan seperti apa? 

12. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik 

tambang emas Tumpang Pitu? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Masyarakat Pro) 

Konflik Pertambangan Emas Tumpang Pitu Terhadap Kondisi 

Lingkungan Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesangaran, 

Banyuwangi, Jawa Timur 

Hari/Tanggal wawancara    : 

Tempat/Waktu     : 

A. Identitas Diri   : 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Profesi    : 

Jabatan    : 

Pendidikan terakhir   : 

Alamat rumah/Instansi terkait : 

B. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah anda mengetahui tambang emas  Tumpang Pitu  di Daerah  

Kecamatan Pesanggaran Banyuwagi, kalau iya dari mana anda 

mengetahui informasi tersebut? 

2. Sejak kapan sebenarnya ada tambang emas Tambang emas 

tersebut? 

3. Apa yang melatarbelakangi adanya konflik tambang emas  

Tumpang Pitu tersebut?  

4. Apakah anda memiliki lahan pertanian disekitar tambang emas  , 

misalkan ada berapa luas lahan pertanian  anda? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan warga yang kontra terhadap 

kebijakan pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu ? 

6. Apakah tanah anda termasuk tanah yang produktif, jika iya apakah 

tanah itu menjadi sumber pemasukan keluarga anda? 
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7. Kenapa anda menerima pembangunan Tambang Emas Tumang 

Pitu ? 

8. Apakah ada ganti rugi dari perusahaan asing untuk lahan anda yang 

terkena dampak pencemarahan , dan berapa ganti ruginya?  

9. Bagaimana sistem ganti ruginya? 

10. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

konfliktambang emas Tumpang Pitu tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Pemerintah Daerah ) 

Konflik Pertambangan Emas Tumpang Pitu Terhadap Kondisi 

Lingkungan Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesangaran, 

Banyuwangi, Jawa Timur 

Hari/Tanggal wawancara    : 

Tempat/Waktu     : 

A. Identitas Diri   : 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Profesi    : 

Jabatan    : 

Pendidikan terakhir   : 

Alamat rumah/Instansi terkait : 

B. Daftar Pertanyaan  Wawawancara   

1. Bagaimana tanggapan atau sikap anda sebagai perwakilan 

pemerintahan daerah dengan Tambang Emas Tumpang Pitu di 

Pesanggaran, Banyuwangi? 

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap anda, ketika anda 

mendukung pembangunan Tambang Emas Tumpang Pitu teresebut 

atau sebaliknya ketika anda kontra? 

3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tambang emas 

Tumpang Pitu di Banyuwangi ? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam 

menyelesaikan konflik tambang emas Tumpang Pitu  tersebut? 

5. Bagaimana tanggapan anda tentang tentang penolakan masyarakat 

Banyuwangi terkait tambang emas Tumpang Pitu?  

6. Sikap atau kebijakan apa yang dilakukan pemerintahan daerah  

dalam menghadapi pertentangan pembangunan Tambang Emas 

Tumpang Pitu? 
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7. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

konfliktambang emas Tumpang Pitu tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk PT BUMI SUKSESINDO) 

Konflik Pertambangan Emas Tumpang Pitu Terhadap Kondisi 

Lingkungan Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesangaran, 

Banyuwangi, Jawa Timur 

Hari/Tanggal wawancara    : 

Tempat/Waktu     : 

A. Identitas Diri   : 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Profesi    : 

Jabatan    : 

Pendidikan terakhir   : 

Alamat rumah/Instansi terkait : 

B.  Pertanyaan Wawancara  

1. Apa fungsi dan tugas PT. Bumi Suksesindo) dalam rencana 

pembangunan dan Pengelolahan Tambang Emas Tumpang Pitu ? 

2. Apa yang melatarbelakangi  Pengelolahan Tambang Emas 

Tumpang  Pitu, siapa yang membuat kebijakan tersebut, dan dalam 

hal itu Bumi Suksesindo bertindak sebagai apa? 

3. Kapan tepatnya rencana pembangunan Tambang Emas Tumpang 

Pitu direncanakan? 

4. Sejauh manakah peran PT. Bumi Suksesindo dalam melaksanakan 

Pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi? 

5. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan  

pengelolahan tambang emas tersebut?  

6. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Bumi Suksesindo dalam 

menyelesaikan konflik di Banyuwangi yang berkaitan dalam 

pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu?  
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7. Bagaimana yang dilakukan PT. Bumi Suksesindo dalam mengganti 

rugi masyarat terdampak atas tambang emas Tumpang Pitu? 

8. Berapa ganti rugi yang dikeluarkan oleh PT. Bumi Suksido untuk 

masyarakat terkena dampak tambang emas Tumpang Pitu ? 

9. Apa dampak positif dan negatif  dalam pengelolahan tambang 

emas Tumpang Pitu? 

10. Apakah dalam pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu PT BSI 

memperdayakan masyarakat untuk ikut dalam pengelolahan 

tambang emas tersebut? 

11. Bagaimana Bumi Suksesindo memberdayakan masyarakat dalam 

pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu tersebut? 
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Lampiran v 

TRANSKIP WAWANCARA 

Masyarakat yang Kontra 

A. Identitas  

1. Nama   : Budi Santoso 

2. Usia   : 45tahun 

3. Jabatan   : Ketua AMAN 

4. Pekerjaan/Profesi : Pengusaha  

5. Alamat   : Dusun Silibaru, RT 03 RW 01, Sumber 

Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur 

6. Waktu dan tempat : 8 Mei 2017, pukul 12.17-13.00 WIB, 

rumah Pak Budi Santoso 

 

B. Wawancara  

Peneliti : Pak perkenalkan, saya Clara Elys Yunita dari UNY. 

Narasumber : Oh, iya mbk,  ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Begini Pak, saya mau tanya-tanya mengenai tambang 

emas Tumpang Pitu, sejak kapan ya pak mulai ada 

konflik tambang tersebut? 

Narasumber : Ya awalnya denger-denger tahun 2000, tapi waktu itu 

belum ada sosialisasi, tapi sebelumnya warga 

menyatakan nggak setuju. Tapi oleh pemerintah desa 

dikemas supaya setuju, kalau tidak setuju kita bersyarat 

saja, kalau syaratnya berat dan pemerintah gak sanggup 

kan sama saja menolak. Tapi ternyata pemerintah desa 

nggak fare tinggal manut dan sepakatnya saja dari DPR, 

tentunya dengan bermacam cara akhirnya masyarakat 

ada yang menerima, tinggal masyarakat kontra saja yang 

tidak setuju. 
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Peneliti : Berarti dari pihak pemerintah desa atau Kepala Desa 

Sumber Agung mendukung ya Pak? 

Narasumber : Pemerintah desa Mendukung, bahkan dengan segala 

macam tipu daya tentunya kaya janji-janji, tapi kan hal 

itu apa bila nggak jadi dipenuhi pastinya masyarakat 

akan gejolak mbk. Karena banyak hal yang ditipukan 

oleh pemerintah desa. 

Peneliti : Sebelumnya apakah ada sosialisasi adanya tambang 

emas Tumpang Pitu, dan siapa yang mengadakan 

sosialisasi itu? 

Narasumber : Iya ada, sosialisasi dilakukan dari pemerintah daerah 

dan dinas terkait, dari PT. BSI (Bumi Suksendo 

Peneliti : Pak untuk luas area pertambangan di sini setahu bapak 

berapa ya? 

Narasumber : Informasinya si 9.743,284 hektar dari lima desa; 

Sumber Agung, Pesanggaran, Kandangan, Sarongan, 

Sumber Mulyo, hampir satu kecamatan. 

Peneliti : O iya pak, untuk kebijakan pertambangan itu, dari 

pemerintah pusat atau daerah ya setahu bapak? 

Narasumber : Itu, kalau pemerintah daerah kan cuman menfasilitasi, 

Cuma mencarikan jalan, ya yang punya kebijakan ya dari 

pemerintah pusat. 

Peneliti : Selama ini untuk masyarakat yang menolak itu dari 

siapa saja ya pak? 

Narasumber : Sebenarnya masyarakat yang menolak itu terdiri dari 5 

desa (Sumber Agung, Sumber Mulyo, Pesanggaran, 

Kandangan, Sarongan) yang terdampak dan tergabung 

dalam AMAN ( Aksi Masyarakat Anti Tambang), tapi 

seiring berjalanya waktu yang kuat hanya tinggal di 2 

desa yaitu Sumber Agung, Pesanggaran, yang lainya itu 

berubah menjadi pro bersyarat. Ada yang keluar dari 
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AMAN, tapi pada dasarnya mereka tetep harga yang 

dipakai, pro 10% tanpa syarat, AMAN 30% menolak 

tanpa syarat, 60% pro bersyarat. Ya sebenarnya yang 

kontra atau menolak ada 90%, hanya saja yang menolak 

tanpa syarat itu ada 30% yaitu AMAN. 

Peneliti : Setahu Bapak yang Pro brersyarat, syaratnya apa saja 

yang mereka ajukan? 

Narasumber : Ganti rugi uang, kesehatan,sarana prasarana desa 

diperbaiki dan lapangan pekerjaan, jadi ada empat 

tuntutan. 

Peneliti : Setahu Bapak untuk ganti ruginya sebesar berapa ya? 

Narasumber : Kalau jumlah nominalnya gak tahu. 

Peneliti : Kalau untuk pertambangan sendiri yang ada di sini 

termasuk tanah produktif? 

Narasumber : Iya di sini memang tanah produktif, karena warga di 

sini menggantungkan hidupnya memang dari hasil 

pertanian. Jadi yang menolak memang masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, hasil 

bumi. Namun memang penolakan yang dilakukan bukan 

oleh sembarangan orang, karena tim intimidasinya benar-

benar kuat, kalau semisal gak kuat menolak ya akan 

roboh, maka tersisalah masyarakat AMAN ini.

 Adapun masyarakat Pro nantinya yang akan 

diangkat sebagai tenaga kerja di tambang ini kalau tidak 

sesuai dengan pendapatan dari hasil mereka bertani, 

tentunya akan menuntut juga. Kalau pertanian  di sini 

memang tanah bukan produktif kami malah bersyukur 

adanya tambang, akan tetapi kan tidak, tanah di sini 

produktif dan masyarakat sudah sejahtera dan 

berkecukupan kenapa adanya pengelolahan tambang 
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emas di sini bukan cari tempat lain? harusnya pemerintah 

juga memikirkan hal itu. 

Peneliti : O iya pak, untuk AMAN sendiri jumlahnya berapa ya? 

Narasumber : Jumlahnya 300 KK, itu yang terdampak langusung 

rumah, pekarangan, dan lahanya. Sebenarnya ada 600 

KK semuanya namun 300 lainya berada di luar (tidak 

terdampak langsung).  

Peneliti : Itu apa saja yang terdampak langsung disekitar sini 

Bapak? 

Narasumber: Iya itu  jalan didepan ini rusak tidak ada perbaikan yang 

maksimal hanya ditembel dengan pasir saja, justru hal itu 

memicu debu berterbangan saat musim panas dan 

jalannya berlumpur saar musim hujan.  

Peneliti : Apakah tidak ada itikat baik dari PT BSI untuk 

mengaspal seperti semula bukan menambal dengan 

pasir? 

Narasumber: Oh ya tidak ada mbak, mereka tidak mendengar 

keinginan kami yang ingin jalan utama desa ini kembali 

seperti dulu.  

Peneli : Apakah di daerah sini tanahnya sudah bersetifikat? 

Narasumber : Ada yang sertifikat dan ada yang leter C. Ketika 

pengukuran dilkukan malah yang punya AMAN lebih 

pas dari pada mereka yang sudah diukur (masyarakat 

pro), pengukuran bedasarkan luas yang ada di sertifikat 

namun ketika diukur di lapangan terjadi banyak 

kesalahan atau luasnya jadi berkurang, karena diukur 

dengan garis lurus. Sehingga terjadi gejolak seperti yang 

terjadi di desa Jangkaran. 

Peneliti : Setahu Bapak, alasan kenapa pengelolahan tambang 

emas di sini apa ya? 
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Narasumber : Ya alasanya untuk menambah kas daerah,orang-orang 

yang punya kuasa dan menciptakan tenaga kerja, untuk 

kesejahteraan masyarakat setempat, mendatangkan 

investor asing. Tapi sebenarnya alasan pemerintah tidak 

pas, soalnya masyarakat di sini sudah makmur, sejahtera, 

apakah dengan tambang emas nantinya akan 

mensejahterakan masyarakat?Jangan samakan di sini 

seperti di Papua yang memang pertambangan emas untuk 

mesejahterakan masyarakat dalam perekonomian, kalau 

di sini kan memang dari dulu bertani dan dengan bertani 

sudah sejahtera. Ibaratnya lahir jeger sudah ditakdirkan 

bertani. 

Peneliti : O iya maaf pak sebelumnya, kalau boleh tahu apakah 

bapak punya lahan untuk bertani dan berapa luasnya? 

Narasumber : Iya saya punya, memang tanah saya tidak luas, hanya 

sekitar 2906 m2. 

Peneliti : Untuk lahan atau tanahya sendiri bisanya di tanami apa 

ya pak? 

Narasumber : Ya tanaman buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau buah 

biasnya buah naga, Semangka dan sebagainya. kalau 

sayuran biasanya kubis, kentang, cabai, jagung, dan 

tanaman palawija. 

Peneliti : Sebenarnya mengapa apa tidak setuju dengan adanya 

tambang emas Tumpang Pitu? 

Narasumber : Seperti ini mbk, karena tambang emas Tumpang Pitu 

itu merusak alam tidak adanya perbaikan makanya saja 

tidak setuju adanya tambang emas.  

Peneliti : Untuk AMAN sendiri dibentuknya sejak kapan ya pak? 

Narasumber : Pada bulan Juni 2012. 

Peneliti : AMAN untuk struktur organisasinya apakah ada pak? 

Peneliti : Bentuk penolakan dari AMAN sendiri seperti apa pak? 
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Narasumber : Iya dengan melakukan aksi demontrasi, yang 

disampaikan lewat birokrasi, pemerintah desa, DPR, dan 

Pemda kabupaten Kulon Progo. 

Peneliti : Selain di luar kegiatan demontrasi, apakah ada kegiatan 

lain yang dilakukan AMAN pak? 

Narasumber : Ada, biasanya kami mengadakan kegiatan 

mujahadahan atau pengajian bersama masyarakat yang 

tergabung dalam AMAN. Kegiatan tersebut selain 

sebagai sarana silaturahmi, juga untuk meminta kepada 

Tuhan yang Maha Esa supaya diberikan yang terbaik, 

dan harapanya tidak ada tambang emas di sini. 

Peneliti : Kegiatan mujahadaan dilaksanakan setiap kapan pak? 

Narasumber : Biasanya untuk yang sekala kecil dilaksanakan satu 

minggu sekali setiap malam Jum’at, adapun yang sekala 

besar atau seluruh warga AMAN setiap salapan dina (45 

hari sekali). 

Peneliti : O iya Pak, kegiatan mujahadaan atau doa bersama 

untuk dananya dari mana? 

Narasumber : Kita dalam penggalangan dana dari AMAN itu sendiri, 

sistemnya iuran mbk, keperluan untuk konsumsi, aksi 

demonstrasi selama ini untuk keperluan spanduk dan 

sebagainya juga hasil dari iuran. Murni bukan dari orang 

luar, kalau selama ini ada yang bilang sumber dana dari 

luar itu tidak benar mbk. 

Peneliti : Kalau dana dari orang luar berarti tidak ada nggih? 

Narasumber : Iya tidak ada, kalau anggapan ada campur tangan dari 

orang luar tidak ada. Kalau ada pun hanya sebatas tidak 

setujunya  tambang emas di Banyuwangi.  

Peneliti : Bagaimana hubungan bapak atau warga yang pro 

dengan warga yang kontra? 
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Narasumber : Di masyarakat sekarang ini kan terjadi menjadi dua 

kubu yaitu pro dan masyarakat yang kontra sehingga 

keduanya bermusuhan. Nah di dalam masyarakat 

akhirnya terjadi sangsi sosial Mbk. Seperti ketika ada  

(orang meninggal), baik yang pro ataupun kontra seakan 

tidak peduli, ketikan orang meninggal pada warga pro, 

warga yang kontra tidak datang, contoh kedua yaitu 

ketika ada hajatan di salah satu warga pro atau kontra 

maka tidak datang meskipun ada undanganya. Ada juga 

ketika ada yang sakit, baik yang pro atau kontra tidak 

peduli, yang peduli ya yang sepaham dengan dia.  

Peneliti : Menurut bapak solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

konflik ini seperti apa sih pak? 

Narasumber : Ya solusinya yang paling tepat, ya supaya tidak ada 

tambang emas di sini, wong pemerintah Banyuwangi aja  

membela PT BSI, supaya tidak ada lagi konflik di desa 

kami mbk.   

Peneliti : Iya pak, sementara itu dulu, terimakasih banyak atas 

waktunya. 

Narasumber : Iya mbk sama-sama, semoga bermanfaat. 
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Masyarakat yang Kontra 

A. Identitas  

1. Nama   : Hartono 

2. Usia   : 50 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Petani 

4. Jabatan   : Ketua RT . 

5. Alamat   : RT 04 RW 02, Dusun Silibaru, Sumber 

Agung, Pesanggaran, Banyuwangi.  

6. Waktu dan tempat : 11 Mei 2017, pukul 14.00-15.16 WIB, 

Rumah Pak Hartono. . 

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Selamat siang pak perkenalkan saya Clara Elys, 

boleh minta waktunya sebentar? 

Narasumber : Iya mbk ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti  : Begini pak, tadi kan saya di Sumber Agung sudah 

ketemu Pak Budi Santoso, untuk minta tolong 

melakukan wawancara. 

Narasumber : Wawancara apa ya mbk? 

Peneliti : Ini saya mau tanya-tanya mengenai konflik 

tambang emas Tumpang Pitu?  

Narasumber : Oh soal itu, iya silahkan kalau misalnya saya bisa 

jawab nanti saya jawab setahu saya. 

Penelti : Iya mbk terimakasih, sebelumnya. Yang pertama 

mengenai konflik tambang emas Tumpang Pitu, 

mulai muncul kabar tahun berapa si mbk? 

Narasumber : Tahun 2012 sudah mulai ada konflik yang 

berbuntut demontrasi ,sebelum bupati sekarang. 

Peneliti : Setahu bapak yang membuat kebijakan 

pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu dari 

pemerintah pusat atau daerah si pak? 
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Narasumber : Kurang tahu mbk. 

Peneliti : O iya pak, untuk tambang emas Tumpang Pitu 

sendiri kan sampai sekarang ini belum ada solusi 

agar konflik tambang tersebut reda, kalau dari 

bapaknya sendiri menanggapinya seperti apa ya? 

Narasumber : Kalau saya tidak setuju soalnya adanya tambang 

emas didaerah saya, akan terjadi pencemaran yang 

merusak lahan pertanian yang menjadi sumber 

penghasilan saya akan hilang mbk, nanti kalau lahan 

pertanian saya tercemar, keluarga anak istri saya 

mau makan apa, dan kerja apa. Itu secara pribadi 

loh, kalau saya memang menolak.  

Peneliti : O iya pak untuk lahannya njenengan lusanya 

berapa ya? 

Narasumber : Sekitar 1000 m2 lebih.  

Peneliti : Sebelumnya ada sosialisasi akan adanya  tambang 

emas Tumpang Pitu atau tidak ya pak? 

Narasumber : Saya sebagai RT disini tidak pernah diajak dalam 

sosialisasi tambang emas Tumpang Pitu, tapi kan 

secara pribadi ya saya tetap menolak.. 

Peneliti : Sejauh ini pak tahu nggak ganti ruginya berapa 

besar? 

Narasumber : Sampai detik ini saya belum tahu, bahkan yang pro 

juga belum tahu berapa ganti ruginya. Dari mulai 

tahap sosialisasi, konsultasi publik, dan pendataan 

sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Sekarang 

ini kan mulai tahap pendataan, padahal kami warga 

yang menolak tambang emas tidak mendapatkan 

kesejahterahan adanya tambang emas Tumpang Pitu 

Peneliti : O iya pak sebelumnya kalau nejenengan berkenan 

bisa dijawab atau tidak,  kalau dari tanah 
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pertaniannya mas itu warisan dari orang tua atau beli 

sendiri? 

Narasumber : Itu ada yang warisan dari ayah saya, ada dari 

simbah bapak saya, dan ada yang beli sendiri. 

Peneliti : O iya pak ini kan rekan-rekan yang ke sini 

tergabung dengan AMAN, secara umum penolakan 

yang dilakukan itu alasanya karena apa pak? 

Narasumber : Iya itu tadi, ini ruang hidup kami mbk. Kalau saya 

pribadi saya sebagai petani mbk, kalau misalkan 

nanti terjadi pencemaran di lahan pertanian saya 

mau makan apa. Ibaratnya njenenagan seorang PNS 

kalau dipecat njenengan mau makan apa mbk, kalau 

dimutasi aja sampean bingung apalagi dipecat. 

 Peneliti : Kalau saya baca di koran atau artikel kan mbk, 

bahwa kalau besok jika tambang emas Tumpang 

Pitu tetap beroprasi sampai kandungan emas di 

Tumpang Pitu habis kalau tanggapan bapak 

bagaimana? 

Narasumber : Kalau setahu saya, sepaham saya  itu tidak sampai 

20 tahun lagi emas di Tumpang Pitu akan habis, 

soalnya kandungan emas di Tumpang Pitu..  

 Peneliti : Maaf pak, kalau untuk hubungan di masyarakat 

sendiri sekarang ini seperti apa pak? 

Narasumber : Haduh kalau hubungan masyarakat yang pro 

dengan yang kontra sudah pisah mbk. Kalau ada 

orang yang meninggal orang pro, ya yang datang ya 

hanya orang pro, kalau yang pro ada acara ya yang 

datang masyarakat pro dan sebaliknya mas.  Bahkan 

kalau ada kenduri, kerja bakti ya kita jalan sendiri-

sendiri mas.  
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Peneliti : Hal tersebut menurut bapak sangat disayangkan 

atau tidak? 

Narasumber : Kenapa perlu disayangkan, itu secara alamiah koh 

mbk. Soalnya gini mbk, masyarakat yang pro atau 

kontra kan sudah beda prinsip. Kalau sudah beda 

prinsip kan sudah susah mbk, masih mending kalau 

kalau beda agama, deket saya saja gereja oh mbk 

kita biasa-biasa saja. Tapi setelah adanya ta,bang 

emas ya sudah muncul pro dan kotra mbk yang 

membuat hubungan kami seperti ini. Jadi muncul 

sanksi sosial, atau bukan istilahnya sanksi sosial tapi 

ya  beginilah sekarang ini.  

Peneliti : O iya pak, apakah ada ganti rugi dari PT BSI yang 

sudah diberikan?   

Narasumber : Ya yang melakukanya pastinya orang yang tahu 

lingkungan di sini, perangkat desa, mulai dari kaur 

sampai dukuh ikut jadi tim pendataan mbk. 

Peneliti : Untuk sejauh ini upaya penyelesaian yang sudah 

dilakukan seperti apa? 

Narasumber : Ya masyarakat yang menolak seperti tidak 

dianggap, jadi proses penolakan atau aspirasi yang 

kami lakukan seperti tidak ada apa-apanya, tidak 

digubris. Sehingga tambang emas Tumpang Pitu 

terus berjalan terus. Dari pemerintah hanya bilang 

silahkan kalau mau menolak ke pengadilan, ya jelas 

kita kalah laha mbk sebagai masyarakat kecil. Dulu 

ya ketika kita mengajukan penolakan ke PT BSI 

tidak digubris kita kalah,  

Peneliti : Maaf pak, mungkin itu dulu, terimakasih sudah 

berkenan untuk meluangkan waktunya. 

Narasumber : Oh iya mbk, sama-sama. 
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Masyarakat yang Kontra 

A. Identitas  

1. Nama   : Edi Laksono 

2. Usia   : 42 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Tukang las  

4. Jabatan   : Anggota AMAN 

5. Alamat   : Pancer, RT 03 RW 01  

6. Waktu dan tempat : 3 April 2017, pukul 12.00-13.10 WIB, 

warung makan.  

 

B. Wawancara 

Peneliti : Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Clara 

Elys Yunita, saya dari UNY. Saya mau tanya-tanya 

ke bapak mengenai tambang emas Tumpang Pitu.  

Narasumber : Iya selamat siang Mbk, ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Saya mau tanya-tanya mengenai tambang emas 

Tumpang Pitu ke bapak sebagai warga 

Banyuwangi yang pernah menjadi kepala desa.  

Narasumber : O iya mbk bagaimana? 

Peneliti : Sebelumnya bapak bisa memperkenalkan diri 

dulu? 

Narasumber : Nama saya, Bapak Edi Laksono, umur 42 tahun, 

Genteng Kulon, Banyuwangi, Jawa Timur. 

Peneliti : Yang pertama mulai kapan tambang emas 

Tumpang Pitu dikelola oleh PT BSI? 

 Narasumber : Mulai dikelola sejak 2012 oleh PT BSI yang 

sebelumnya dikelola oleh PT IMN, tapi karena 

masalah izin tambang yang masalah, maka dari itu 

sekarang dikelola oleh PT BSI. 

Peneliti : Setelah adanya kabar tersebut dari bapak atau 

masyarakat bagaimana tanggapan atau sikapnya? 
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Narasumber : Sejak adanya pengelolahan tambang emas tahun 

2000, dan sebelumnya sudah tersiar kabar kalau di 

disini mau membuka pertambangan emas sudah 

menolaknya mbk. Bukan ujug-ujug terus menolak, 

sebelumnya kami warga AMAN sudah melakukan 

audiensi dengan Bupati. Dia Cuma bilang, ya 

ibaratnya urung ono mantene koh wis teko seperti 

itu. Pokoknya dulu juga bilang warga jangan ada 

yang terpengaruh dan dipaksa, tapi kenapa sampai 

sekarang kok penekanan-penekanan terus. Jadi kita 

itu menolak, dan AMAN itu dulu terbentuk pada 

Juni 2012. Tapi sebelum terbentuknya kami sudah 

menolak, dan belum ada yang mewadahai. 

Peneliti : Untuk keanggotaan AMAN terdiri dari berapa 

desa Pak?  

Narasumber : Itu ada 5 desa Mbk. 

Peneliti : untuk jumlah keanggotaanya berapa pak, kira-

kira? 

Narasumber : Ya, sekarang yang ada 1000 orang lebih, tapi kan 

kalau per KK nya ya kan sekitar 500-an.  

Peneliti : O iya pak, sebelumnya untuk tambang emas dari 

bapak sendiri, yang membuat kebijakan tersebut 

siapa? 

 Narasumber : Ya, sebelumnya yang membawa itu Bu Ratna 

mantan bupati sebelumnya. Dulu itu ada beberapa 

warga atau tokoh-tokoh masyarakat diundang di 

suatu forum untuk tanda tangan, tapi tidak tahu itu 

form-nyaapa? ternyata apa, tambang emas 

Tumpang Pitu, yang membawa itu Bu Ratna. 

Peneliti : Itu sebelum 2008 pak? 

Narasumber : Iya itu sebelum 20008. 
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Peneliti : Kalau ini wilayah terdampak nggih? 

Narasumber : Iya ini wilayah yang terdampak, karena rumah 

berdebu dan jaln utama desa rusak dan 

menimbulkan kesehatan terganggu misalnya batuk, 

gatal-gatal. 

Peneliti :  bagaimana dengan warga yang terdampak pak?  

Narasumber : Tidak kan kami warga terdampak, tapi selama ini 

kami tetap solid. 

Peneliti : Mohon maaf pak, untuk keseharian bapak sebagai 

tukang las? 

Narasumber : Iya saya sebagai tukang las dan nelayan 

Peneliti : terus sebagai nelayan, apakah ada dampak 

langsung akibat tambang emas ini pak?  

Narasumber : ya mbk, terdampak langsung, soalnya saya 

sebagai nelayan merasa dirugikan akibat tambang 

emas ini, karena ikan-ikan semakin sulit dicari dan 

pernah terjadi banjir lumpur di pulau merah. 

Peneliti : Untuk bapake sndiri, berapa yang terdamapak ya? 

Narasumber : dulu seblm tambang emas berada bisa 

mendapatkan ber ton-ton ikan lemuru (sarden)  

sekarang hanya bisa mendapatkan 5 kilo lebih 

mbk. 

Peneliti : Kalau tanaman yang biasa ditanam di sini apa 

saja pak? 

Narasumber : Banyak mas mulai dari sayur-sayuran, buah-

buahan dan palawija. Coba mas bayangkan saja 

misalnya kita sekali panen semangka orang itu bisa 

beli mobil koh mas atau motor lah yang kecil 

langsung kes, dan bisa menyekolahkan anaknya. 

Kalau semangka kan hanya 60 hari sudah bisa 

panen. Dari hasil panenya itu melebihi gaji PNS 
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koh mbk. Jadi tanpa tambang emas kamipun bisa 

sejahtera. 

Peneliti : O iya maaf pak, begini kalau warga yang menolak 

(AMAN) itu punya lahan pertanian atau tidak ya 

pak? 

Narasumber : Ya punya, karena begini mbk yang nolak itu 

sebagian sebagai petani buah naga karena adanya 

tambang emas menimbulkan sector pertanian buah 

naga menjadi tidak segar akibat debu, sulitnya air.  

Peneliti : Alasan bapak menolak itu karena apa ya?  

Narasumber : Ya karena itu tadi mbk, tanah kami bukan tanah 

yang non-produktif, selain itu kami dari dulu sudah 

di sini, lahir di sini jadi kalau mau dipindah ya 

kami gak mau. Kami menolak bukan tanpa alasan 

mbk, apa ketika kami dipindah akan bisa bertani 

lagi, dan apakah pemerintah bisa menjamin lebih 

sejahtera? Nanti anak cucu kami makan apa. Kami 

menolak bukan  karena ingin menaikan harga atau 

hanya pura-pura seperti yang dikira oleh orang 

lain, tidak Mbk. Akan tetapi begini Mbk, meskipun 

kami menolak namun banyak yang melakukan 

intimidasi terhadap kami dari berbagai pihak aparat 

ya tim, kenapa karena padahal kami jelas-jelas 

tidak boleh dilakukan pengukuran tanah oleh 

mereka, kenapa kok ada data tanah kami?  

Peneliti : O iya pak, waktu itu saya pernah baca di koran, 

kalau ketika adanya demontrasi besar0besaan pada 

tahun 2015 itu gimna ya pak?  

Narasumber : Begini mbk, pada tahun 2015 pertengahan, asaya 

dan warga yang lain yang terdiri dari AMAN dan 

warga kontra semakin gerah karena aspirasi kami 
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tidak didengar oleh PT BSI  dan pemerintah daerah 

Banyuwangi, maka dari itu kami melakukan 

demontrasi dan meutup jalan utama masuk 

tambang dan membakar alat-alat besar PT.  

Peneliti : O iya pak, namun ketika  melaukan demonstrasi, 

apakah ada korban jiwa pak?  

Narasumber :  tidak mbk, tidak menimbulakan korban jiwa 

hanya luka-luka karena bentrokan dengan aparat 

berwajib.  

Peneliti : O iya pak, sejauh ini tahap-tahap yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam menyelesaika konflik 

tambang ini pak?  

Narasumber : Tahap-tahapnya itu sebenarnya seperti sudah di 

seting sedemikian rupa. Dari awal sosialisasi saja, 

kalau dalam sosialisasi kan berdialog. Namanya 

sosialisasi kan berdialog, di situ nggak ada dialog 

koh mas, dia hanya memaparkan di layar itu koh; 

“ini calon tambang emas , ini yang terkena di 

daerah sini”. Cuma nglambrah-nglambrah gak 

jelas, ketika ditanya juga bingung. Berikutnya 

konsultasi publik, sama saja tidak ada dialog, 

konsultasi publik koh hanya disuruh nulis sepakat 

atau tidak. Misalkan sepakat yang dengan syarat, 

kalau semisal tulisan yang isinya persyaratanya apa 

saja dan keberatanya apa saja untuk ditulis, 

kemudian tinggal dihapus atau dipotong kan tidak 

ada yang ada yang menjamin mas. Setelah 

konsultasi publik kemudian bebarapa hari 

kemudian IPL turun koh mbk, bukanya itu akal-

akalan saja. Selama ini ketika kami mengajukan 

pertanyaan atau mau protes, mereka (pemerintah 
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desa/ tim) hanya saling melempar koh mbk; “nanti 

saya sampaikan ke atasan kami. 

Peneliti : Berikutnya begini pak, kalau hubungan 

masyarakat sendiri bagaimana? 

Narasumber : Adanya  tambang emas munculnya sangsi sosial 

yang ngeri mas. Begini mbk, kalau saya jangan 

menyalahkan yang kontra ataupun pro, yang 

membuat siapa? Jadi kadang pemerintah atau orang 

luar yang disalahkan kami, sebenarnya begini mas 

karena beda persepsi mengenai pembangunan 

bandara, akhirnya kami (warga kontra) lebih 

mengalah, sementara kami memisahkan diri 

dengan yang pro, bukan berarti kami memusuhi 

tapi memisahkan diri antara yang pro ataupun yang 

kontra takutnya nanti ketika kami bertemu atau 

berbicara langsung takutnya kita bertengkar. 

Antara tetangga atau yang dulunya teman dekat 

kita memisahkan diri ketika memang berbeda 

pandangan pembangunan bandara. Bahkan ada 

yang saudara akhirnya saling musuhan, dan juga 

ada suami istri yang hampir bercerai. 

Peneliti : Solusi untuk memecahkan masalah ini menurut 

bapak? 

Narasumber : Tutup saja tambang emasnya supaya tentram dan 

damai. Sebetulnya masih banyak daerah lain. 

Intinya jangan disini.  
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Masyarakat yang Kontra 

A. Identitas  

1. Nama   : DW 

2. Usia   : 49 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Pengusaha kafe  

4. Jabatan   : Mantan Kepala Desa Genteng Kulon.  

5. Alamat   : Jl: Dipnonegoro, Genteng Kulon, Genteng, 

Banyuwangi.   

6. Waktu dan tempat : 2 April 2017, pukul 12.15.-13.03 WIB, di 

rumah Pak DW.  

B. Wawancara 

Peneliti : Selamata siang pak, mohon maaf boleh minta 

waktunya sebentar? 

Narasumber : Iya mbk ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Begini pak, mau tanya-tanya mengenai tambang 

emas Tumpang Pitu di Pesanggaran, anda sebagai 

warga Banyuwangi dan pengamat gimana pak?  

Narasumber : Iya mbk, sebagai warga Banyuwangi dan juga 

pengamat tambang emas Tumpang Pitu yang 

sekarang terjadi konflik antar PT dengan 

masyarakat kontra dan juga pemerintah daerah 

bahkan masyarakat kontra dan pro juga berkonflik. 

Sehingga masyarakat pro dan kontra hubungannya 

tidak baik setelah adanya tambang emas Tumpang 

Pitu. 

Peneliti : Apakah dari pemerintah daerah tidak 

menjembatani PT dengan masyarakat kontra agar 

tidak semakin memanas konfliknya?  

Narasumber : Yang saya amati mbk, dari pihak pemerintah 

belum memberikan solusi yang terbaik buat 

masyarakat kontra karena dari pihak 
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masyarakatnya aspirasi dan keinginannya belum 

ada kejelasan. Dan masalah ganti rugi belum juga 

terwujud atau terlaksana.   

Peneliti : Terus apakah bapak setuju dengan adanya 

tambang emas Tumpang Pitu?  

Narasumber : Kalau tetap ada konflik yang belum terselesaikan 

saya tidak setuju dengan adanya tambang emas, 

dan kalau permasalahan bisa diselesaikan tanpa 

menimbulkan konflik dan aspirasi warga 

Banyuwangi tersalurkan saya setuju mbk, ,  

Peneliti : O iya pak, berapa desa yang terkena  dampak 

langsung terhadap tambang emas Tumpang Pitu?  

Narasumber :  Ada lima mbk;  Sumber Agung, Pesanggaran, 

Sumber Mulyo, Kandangan, Sarongan itu yang 

terdampak. 

Peneliti : Alasan bapak menolak  tambang emas Tumpang 

Pitu?  

Narasumber : Ya karena kami merasa tidak akan sejahtera 

dengan adanya pembangunan bandara ini mas, 

paling ya hanya segelintir orang yang akan 

menikmatinya. Padahal kami ini sudah merasa 

cukup. Coba mbk lihat besok, kalau semisal daerah 

bertanam apa?, kita mau kerja apa dan tinggal di 

mana?  

Peneliti : Kalau yang bapak lihat dampak tambang emas 

Tumpang Pitu?  

Narasumber : Wah mbk dampaknya cukup banyak, sekarang ini 

kan masyarakat akhirnya terbagi menjadi 2 

kelompok yaitu masyarakat yang pro dan 

masyarakat yang kontra. Hubungan kita menjadi 

tidak harmonis mbk, yang tetangga saja ketika 
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sakit juga tidak peduli, hanya sebatas tahu kalau 

tetangganya sakit tapi tidak nengok. Kalau dulu 

kami ada yang punya hajatan kami datang, 

sekarang ini kalau ada yang punya hajatan ya yang 

datang mereka yang sepaham dengan dia. Bukanya 

itu parah mbk, seharusnya pemerintah juga 

memperhatikan dampak sosialnya yang 

ditimbulkanya semacam itu. 

Peneliti : Kalau dari bapak sendiri harapan atau solusi 

untuk mengatasi masalah yang ada seperti apa? 

Narasumber : Ya harapanya supaya pemerintah benar-benar 

memperhatikan hak kami, bukan hanya bilang 

tambang emas Tumpang Pitu ini sesuai dengan 

undang-undang untuk kepentingan umum. Nah 

kepentingan umum yang seperti apa, kami ini juga 

mempunyai hak sebagai warga masyarakat yang 

juga mempunyai kepentingan umum. Dan kalau 

bisa ya tambang emas jangan di sini lah mas, cari 

tempat.  
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Masyarakat yang Kontra 

 

A. Identitas  

1. Nama   : Didik Pribadi 

2. Usia   : 35 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Petani buah naga 

4. Jabatan   : Kamituo 

5. Alamat   : Dusun Silibaru, Sumber Agung, 

Pesanggaran, Banyuwanagi.  

6. Waktu dan tempat : 11 Mei 2017, pukul 15.16-15.37, rumah 

Pak Didik Pribadi.  

B. Wawancara  

Peneliti : Selamat sore pak, mohon maaf boleh minta 

waktunya sebentar? 

Narasumber : Iya mbk, ada apa, ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Begini pak, ini kebetulan saya sedang melakukan 

penelitian di desa Sumber Aging. Penelitianya 

mengenai konflik tambang emas Tumpang Pitu di 

sini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya 

ajukan ke bapak. 

Narasumber : Oh iya mbk, nanti saya menjawab setahu saya ya. 

Peneliti : Yang pertama berkaitan dengan konflik tambang 

emas Tumpang Pitu, sebenarnya sejak kapan mulai 

ada konflik itu pak? 

Narasumber : Wah saya agak lupa mas tidak 

mendokumentasikan malah, tapi seinget saya 

sebelum bupati sekarang, dulu bu Ratna pernah 

bilang kalau di sini bakal ada pengelolahan 

tambang emas, isu itu sudah ada tahun 2000. 

Kemudian sejak tahun 2012 terjadi konflik hingga 
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sekarang. Tapi dulu bilangnya tidak akan ada pihak 

yang dirugikan adanya tambang emas Tumpang 

Pitu.  

Peneliti : Kalau setahu bapak yang membuat kebijakan 

tersebut siapa ya? 

Narasumber : Setahu saya sih yang ngotot dari pemerintah 

daerah, tapi saya ndak bisa memastikanya mbk 

secara persisnya. 

Peneliti : Kalau dari bapak sendiri tanggapan mengenai 

tambang emas Tumpang ini bagaimana? 

Narasumber : Kalau saya secara pribadi menolak, bahkan 

walaupun nantinya kan di iming-imingi uang, atau 

dikasih pekerjaan di Tumpang Pitu tetap saya 

menolak karena bagi saya tambang emas 

membawa dampak lingkungan yang itu tidak bisa 

digantikan dengan uang, kasihan anak cucu saya 

nantinya mbk tidak bisa merasakan lingkungan 

yang bersih dan hijau.  

Peneliti : O iya pak, alasan bapak menolak karena apa? 

Narasumber : Sebenaranya banyak ya mas, terutama mengenai 

masalah kenyamaan dan ketentraman di sini. Yang 

utama dan penting mengenai masalah air, misalnya 

kita lihat sekarang di daerah lain andai musim 

hujan pasti banjir, kalau musim kering pasti 

kekeringan tapi di sini tidak berpengaruh. 

Termasuk pertaniannya to, kalau di sini mau 

musim kering pertaniannya tidak masalah mau 

ngambil airnya dari sumur atau air dekat pantai kan 

tidak sulit to. Jadi sistem pertanian di sini tidak 

terpengaruh oleh musim. Kemudian yang paling 

saya tidak suka kaitanya dengan kebijakan 
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pemerintah, nek aku meandang koh pemerintah 

sekarang ini tidak ada yang bersih, kotor kabeh.  

Nah apalagi kalau sudah terjadi tambang di sini 

bagaimana dengan masyarakat kita. Nah tadi itu 

alasan saya berkaitan dengan kenyamanan. 

Keamanan juga di sini terjamin mbk, di sini naruh 

sepeda motor di luar saja ndak ilang, kecuali 

malingnya memang dari luar. Terus kalau ada  

tambang pasti orang luar atau asing banyak yang 

masuk kan di desa kan mbk. Dan yang jelas 

pemerintah juga hanya mengambil untungnya 

sendiri yang saya perhatikan.  

Peneliti :  O iya pak untuk dampaknya seperti apa sih pak? 

Narasumber : Dampaknya warga masyarakat mbk, dari 

pertanian buah naga hasilnya buah naga tampak 

layu akibat debu yang berterbangan akibat alat-alat 

besar yang lewat di jalan utama masuk desa. 

Peneliti : Maaf pak untuk luas tanah pertanian bapak 

sendiri berapa ya? 

Narasumber : Iya memang kalau secara status saya ndak punya, 

tapi kan milik orang tua. Ya kalau bapak saya 

sekitar 2 hektar lebih.  

Peneliti : Maaf pak kalau boleh tahu bapaknya njenengan 

masih sehat? 

Narasumber : Kalau Ibu saya alhamdulillah masih sehat, kalau 

bapak saya sudah meninggal, belum lama kok, 

belum ada seratus hari. 

Peneliti : O iya pak untuk warga yang memiliki tanah di 

sini bersertifikat semua atau belum ya? 

Narasumber : Iya bersertifikat semua, kalau semisal belum 

mungkin karena belum dibuatkan sertifikatat, 
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namun kan bersertifikat masih latter C. Meskipun 

ada yang belum tentunya kan pasti punya tanda 

bukti atau dokumentasi.    

Peneliti : Untuk tanahnya bapak sekarang ini ditanamin apa 

ya? 

Narasumber : Tanaman jagung, buah naga. 

Peneliti : Untuk penggarapanya selama njenengan yang 

nggarap sendiri atau bagaimana? 

Narasumber : Kebanyakan dibantu warga mbk, kalau digarap 

sendiri nggak mampu, waktunya gak nyukup mbk. 

Peneliti : Itu nanti bagi hasil atau bagaimana? 

Narasumber : Selama ini kami memburuhkan mbk, memberi 

upah warga sekitar. 

Peneliti : O iya pak untuk sejauh ini untuk warga 

terdampak sudah ada ganti rugi? 

Narasumber : Sejauh ini ganti rugi belum ada hanya katanya-

katanya, kan itu berdasarkan aturan undang-undag 

yang ada jadi sekarang ini. Kalau ada yang bilang 

ada, harga tanah segini-segitu itu baru isu. Tapi 

yang jelas sampai saat ini masyarakat belum 

menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dan 

besaran apapun. 

Peneliti : Dulu sebelumnya sudah ada sosialisasi terlebih 

dahulu atau tidak ya pak untuk tambang emas ini? 

Narasumber : Ada mas dulu malah sosialisasi dilakukan di 

tempat yang terpisah ada yang di rumah pak 

dukuh, balai desa, mengingat jumlah warganya 

yang banyak. Seinget saya sosialisasi pertama kali 

dulu, bertempat di bale desa pak. Tapi sebelum ada 

sosialisasi sudah ada warga yang menolak dan 
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mengadakan aksi unjuk rasa. Tapi pemrintah 

seperti tidak peduli mbk. 

Peneliti : Dulu bapak ikut sosialisai tersebut? 

Narasumber : Ikut, ikut mbk. 

Peneliti : Untuk jalanya sosialisasi itu sendiri bagaimana 

pak? 

Narasumber : Ketika itu di sini agak ricuh mbk, soalnya ada 

warga yang pro dan kontra kan, jadi ketika itu 

dalam menyampaikan apsirasinya agak ricuh. 

Sehingga sosialisasi kurang berjalan dengan bagus 

menurutku. 

Peneliti : Waktu sosialisasi itu yang disampaikan apa sih 

pak? 

Narasumber : Ya tujuan dari tambang emas di sini, alasanya 

kenapa mengadakan tambang emas disini karena 

sayang tidak kalau dikelola bukit Tumpang Pitu 

mengandung emas. Bagi pemerintah sendiri bisa 

menambah pendapatan daerah dan membuka 

lapangan pekerjaan. Walapun seperti itu kalau 

tidak diimbangi kesiapan dari pemerintah dalam 

menanggulangi dampak itu akan sia-sia dan warga 

semakin dirugikan.  

Peneliti : O iya pak, untuk sekarang dengan adanya dampak 

ini,  hubungan antar sendiri itu seperti apa? 

Narasumeber : Kalau di masyarakat terjadi gap-gap antara 

masyarakat yang pro dan kontra mbk. Kalau 

semisal mengadakan acara di masyarakat yang pro, 

ya datang hanya masyarakat pro dan sebaliknya, 

bahkan ketika ada lelayu atau orang meninggal 

misalnya dari pihak yang kontra ya yang datang 

dari masyarakat yang kontra mbk. 
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Peneliti : Menurut bapak solusi, atau upaya penyelesain 

konflik yang ada bagaimana pak? 

Narasumber : Itu mudah koh mbk, tutup tambang emas 

Tumpang Pitu kalau tetap seperti ini. Karena tanpa 

ada tambang emas disini hidup kami sejahtera. Jadi 

kalau di sini terjadi perang hanya sebatas pada 

konflik tambang mbk. Ada lagi mbk? 

Peneliti : Mungkin sementara itu dulu pak, terimakasih 

banyak atas waktunya. 

Narasumber : Iya mbk, sama-sama. 
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Masyarakat yang Kontra 

PLSMB (perkumpulan lembaga swadaya masyrakat 

Banyuwangi) 

A. Identitas  

1. Nama    : MA 

2. Usia   : ± 53 tahun  

3. Pekerjaan/Profesi :  

4. Jabatan   : Kordinator PLSMB (perkumpulan lembaga 

swadaya masyrakat Banyuwangi). 

5. Alamat   : Jl: KH. Wahid Hasim, No. 60, 

Tukangkayu, Kec Banyuwangi,Kabupaten Banyuwangi.  

6. Waktu dan tempat : 23 Juli 2017, pukul 14.45-15.01 (via 

telephone).  

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Assalamualaikum  pak, selamat sore. 

Narasumber  : Ya walaikumsalam. 

Peneliti  : Mohon maaf pak, sebelumnya perkenalkan nama 

saya Clara Elys Yunita, Mahasiswa dari UNY yang 

sedang melakukan penelitian di Tumpang Pitu 

mengenai konflik tambang emas. Saya telephone 

bapak untuk silaturahmi dan kalau diperkenankan 

tanya-tanya mengenai tambang emas Tumpang Pitu 

sebagai perwakilan LSM yang kontra dengan 

tambang emas Tumpang Pitu. 

Narasumber : Ya bagaimana ya mbk, soalnya saya sebagai 

kordinator  PLSMB (perkumpulan lembaga swadaya 

masyarakat Banyuwangi) yang langsung mendatangi 
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kantor presiden, KPK, ICW, DPR RI, kementrian 

kelautan dan perikanan, kejaksaan agung serta 

gubernur jawa timur. Guna menyampaikan surat 

laporannya terkait alih fungsi hutan di Tumpang 

Pitu..  

 Peneleiti : Maaf pak, terus gimana tindak kelanjutannya? 

Narasumber :  Dari PLSMB memohon kepada intansi yang 

dimaksudkan antara lain yakni meminta menteri 

lingkungan hidup dan kehutanan untuk 

mengembalikan fungsi Tumpang Pitu dari hutan 

produksi ke hutan lindung, meminta menteri 

lingkungan hidup dan kehutaan mencabut surat 

keputusan nomor SK 826/ menhut-11/2013, dan  

permohonan yang yang pada intinya mengembalikan 

fungi hutan di Tumpang Pitu mbak.  

Peneliti : Iya pak, terus apakah pemerintah mempersetujui 

keinginan PLSMB ?   

Narasumber :  Aspirasi dan keinginan kami tidak ditanggapi 

sampai saat ni mbak.  

Peneliti  :  senenarnya apakah ada sosialisasi PT BSI dengan 

warga setempat setahu bapak?  

Narasumber :  Nanti sebentar, waktu itu sosialisasinya saya 

nggak dengar suaranya soalnya kan rame. Soalnya 

kalau di sini ketika itu sosialisasinya di balai desa 

nggak dibagi perdukuh jadikan orangnya yang 

datang sangat banyak mbak. .  
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Peneliti : Waktu itu yang dijelaskan pada saat sosialisasinya 

apa saja sih pak? 

Narasumber : Iya itu saya hanya diminta mengisi formulir kosong 

dan saya kurang memperhatikan dan nggak begitu 

paham isinya. Habis itu ya saya langsung pulang.  

Peneliti : Iya pak, mohon maaf sudah menggangu, 

terimakasih banyak ya pak. 

Narasumber : Iya mbak, saya juga mohon maaf, sama-sama.   

Peneliti  : Assalamualaikum, pak.  

Narasumber : Walaikumsalam, mbak.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : Andik Purwanto  

2. Usia   : 43 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Anggota DPR Banyuwangi. 

4. Jabatan   :  DPR Banyuwangi. 

5. Alamat   : Rejoagung, RT 02 RW 01, Sumber Agung, 

Pesanggaran, Banyuwangi.  

6. Waktu dan tempat : 11 Mei  2017, pukul 16.16-17.10, tempat 

jualan kayu.  

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Permisi pak, selamat sore. 

Narasumber : Iya mbak selamat sore. 

Peneliti  : Ini saya pak, Clara Elys Yunita yang tadi telfon 

bapak, untuk janjian wawancara sama njenengan. 

Narasumber : Oh iya mbak yang kemarin mampir ke rumah tapi 

saya tidak ada.  

Peneliti : Iya pak yang kemarin sempat mampir ke sini. 

Begini pak ini saya kan sedang melakukan penelitian 

di sini berkaitan dengan tambang emas Tumpang 

Pitu, dan nanti saya akan tanya-tanya ke bapak. 

Narasumber : Iya mbak, nanti saya menjawab sebisa saya ya. 

Peneliti : Begini pak dalam gunung Tumpang Pitu ini 

mengandung emas, bapak dan masyarakat tahunya 

dari mana ya? 

Narasumber : Saya tahunya sudah lama, beberpa sejak zaman 

belanda diceritain mbah-mbah saya dulu. Tapi 
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konflik Tumpang Pitu sendiri menurut sumbernya 

memang sudah lama, cuman untuk panas-panasnya 

ya tahun 2012-2013, dan 2 tahun ini sampai 

sekarang ini. Karena itu kan memerlukan waktu 

yang lama. Kalau informasinya saya dapat dari 

media cetak, kebetulan kan saya langganan koran. 

Jadi kan saya tahu informasi yang berkembang dan 

saya juga anggota DPR tapi tidak berada di devisi 

yang menangani konfliini tapi saya sebagai warga 

sini dan DPR menjembatani aspirasi rakyat dalam 

tambang emas Tumpang Pitu.  

Peneliti : Kalau sekarang ini perkembangan atau dalam tahap 

apa sih pak pengelolahan Tumpang Pitu?  

Narasumber : Kalau sekarang ini kan untuk tahap pengeboran biji 

emas u tuk dijadikan emas. Dan pengukuran tanah 

sudah selesai tinggal menunggu verivikasinya yang 

nanti hasilnya akan diumumkan ke masyarakat. 

sekitar 90% sudah selesai tinggal beberapa lagi yang 

masih terkendala karena ada beberapa yang menolak 

untuk diukur. Sekarang kan sudah muncul data 

berupa luas tanah, apa saja yang diatasnya, nah itu 

kan masih ada beberapa yang kurang tepat mbak, 

jadi nanti dari masyarakat mengajukan perbaikan 

kepada tim pendataan dari BPN. 

Peneliti : Kalau yang malakukan pendataan tanah atau yang 

mengukur siapa ya pak? 

Narasumber : Ya dari tim mas, BPN dan tim yang melakukanya. 

Soalnya begini mbak apa yang di sertifikat luasanya 

tidak susuai seperti apa yang mereka data.  
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Peneliti : O iya pak kalau setahu bapak yang membuat alasan 

kenapa pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu  

ini dilakukan pak? 

Narasumber : Kalau setahu saya mbak, alasanya karena 

kandungan emas di Tumpang Pitu ini sudah banyak 

yang tahu dan pada tahun 2000 an banyak 

penambang illegal yang menambang di Tumpang 

Pitu ini dan terjadi permasalaha dari warga sini 

maupun luar Banyuwangi yang berbondong-

bondong itu memunculkan kecemburuan sosial dan 

keresahan warga setempat karena banyak warga luar 

yang menjadi penambang illegal di Tumpang ini. 

Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah 

sepakat akan mengelola pertambangan emas ini dan 

membuka investor asing untuk menanam modal di 

tambang emas Tumapang Pitu. .  

Peneliti : Kalau dari bapak sendiri adanya tambang emas 

Tumpang Pitu ini bapak menerima atau menolak? 

Narasumber : Kalau saya berkeyakinan gini mbak, jadi dengan 

adanya pengelolahan tambang emas ini akan 

mengakat pendapatan daerah, dan secara otomatis 

kehidupan masyarakat sendiri akan terangkat juga. 

Jadi saya pro terhadap tambang emas ini ya karena 

tadi saya yakin akan membuat saya dan masyarakat 

di sini akan lebih sejahtera dan saya sebagai anggoat 

DPR juga tetap menjembatani aspirasi rakyat yang 

tidak setuju pertambangan emas ini. . 

Peneliti : Kan di masyarakat ada yang pro dan kontra, kalau 

bapak sendiri melihat di masyarakat terjadi pro dan 

kontra seperti apa pak? 
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Narasumber : Ya kalau itu kan sudah biasa mbak, ada yang pro 

dan kontra, misalkan saja pembangunan jembatan 

kan ada yang menolak juga kan mbak, apa lagi 

tambang emas  yang  terbesar ke 2 setelah freepot di 

sini. 

Peneliti : Alasan bapak menerima tambang emas Tumpang 

Pitu ini karena apa ya? 

Narasumber : Karena itu yang membuat kan pemerintah, jadi 

saya juga harus manut dengan pemerintah. Sebagai 

anggota DPR saya menjembatani dan mendukung 

keputusan atau kebijakan pemerintah daerah maupun 

pusat.  Terus saya yakin mbak, dengan adanya 

tambang emas di sini akan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Kalau ada yang menolak kan mereka 

kemungkinan tidak bisa membaca peluang. 

Peneliti : O iya pak kalau setahu bapak yang akan melakukan 

ganti rugi dari pihak siapa ya? 

Narasumber : Setahu saya dari PT BSI (Bumi Suksesindo)  

langsung, kalau pemerintah hanya sekedar 

menfasilitasi saja, mbk. Antara pemerintah dan PT 

BSI saling bersinergi mbak, soalnya saya lihat dari 

mulai kepala dukuh, 5 kepala desa yang terdampak 

saling bekerja sama. Tapi besar kecilnya ganti rugi 

belum tahu.  

Peneliti : Maaf sebelumnya pak, begini kan sekarang ini ada 

masyarakat pro dan kontra, apakah bapak punya 

teman yang tadinya bersahabat kemudian 

hubunganya agak renggang karena ada tambang 

emas ini. 
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Narasumber : Ini jujur ya mbak, sebenarnya saya punya temen 

yang kontra tambang atau tidak sepaham, namun dia 

berada di dukuh sebelah, jadi tidak sering ketemu. 

Tapi dia itu yang mampir ke warung tadi orang 

 AMAN, ya hubunganya biasa saja karena letaknya 

kan jauh dari mereka. Ya paling ada yang beberapa 

kali orang yang kontra mengecap saya; “wah itu 

orang pro”, tapi ya saya sikapnya biasa saja.Kalau 

yang menolak itu ya nggak tahu maunya apa, 

pokoknya ya menolak. Kalau mungkin di pedukuhan 

yang ditengah terjadi sangsi sosial mbak, jadi kalau 

mbaknya ke sana mungkin beda lagi jawabanya. 

Awal-awal itu banyak mbk yang menyisir mencari 

masyarakat yang tidak setuju tambang emas untuk 

ikut gabung ke dalam masyarakata yang kontra. 

Peneliti : Selama ini kalau untuk masyarakat yang kontra 

bentuk penolakan seperti apa pak? 

Narasumber : Bentuk penolakanya dengan melakukan aksi demo 

mbak, malah mereka melakukan penggalangan dana 

untuk melakukan kegiatan demo dan sebagainya. 

Tapi yang kontra di sekitar sini atau yang ikut 

AMAN satu dua tersisih koh mbak, artinya ikut yang 

pro. 

 Peneliti : Oh jadi masalahnya tambah rumit ya pak, o iya pak 

mungkin itu dulu juga karena waktunya sudah sore 

mohon maaf saya ingin pamit dulu, dan terimakasih 

ya pak. 

Narasumber : Iya mbak jadi begitulah kondisinya seperti ini, mas 

kalau langsung pulang hati-hati di jalan. 
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Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : Kateni  

2. Usia   : 49 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Petani  

4. Jabatan   : Ketua RT  

5. Alamat   : RT. 04/ RW. 01, Sumber Agung, 

Pesanggaran, Banyuwangi.   

6. Waktu dan tempat : 11 Mei 2017, pukul 13.15-13.47, di rumah 

Pak Kateni.  

 

B. Wawancara  

Peneliti  : Permisi, selamat sore pak, boleh minta tolong pak? 

Narasumber : Iya monggo mbak, ada apa ya? 

Peneliti  : Sebelumnya perkenalkan nama saya Clara Elys 

Yunita, mahasiswa dari UNY yang sedang 

melakukan penelitian di sini. Penelitianya tentang 

Konflik tambang emas Tumpang Pitu.  

Narasumber : Oh dari UNY, Njenengan tahu ke sini dari siapa 

mbak? 

Peneliti : Dari pak kamituo pak. 

Narasumber : Terus apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Nanti saya mau tanya-tanya ke bapak berkaitan 

dengan konflik tambang emas Tumpang Pitu. 

Narasumber : Oh iya mbak, nanti saya jawab kalau saya tahu. 

Peneliti : Begini pak, yang pertama sebenarnya mulai ada 

rencana pembangunan tambang emas di sini mulai 

kapan dan bapak tahu dari siapa? 
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Narasumber : Ya kalau itu setahu saya mulai ada rencana 

pembangunan tambang emas bandara dari tahun 

2012 mas. Saya tahunya dari koran. Terus adanya 

sosialisasi dari pemrintah, dan kemarin belum lama 

ada konsultasi publik mas. Untuk sosialisai dan 

konsultasi publik itu merupakan tahap-tahapnya 

mas. 

Peneliti : Kalau dari bapak sendiri adanya pembangunan 

tambang  ini setuju atau tidak ya? 

Narasumber : Wah kalau itu sebenaranya saya tidak setuju mbak, 

tapi bagaimana lagi ya, itu sudah kebijakan dari 

pemerintah, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan ya 

manut sajalah dari pada nanti repot. Jadinya ya 

menerima dengan berat hati.  

Peneliti : O iya pak maaf sebelumnya, bapak punya lahan 

pertanian di sini? 

Narasumber : Punya mbak sekitar 2 hektar, yang saya tanami 

kacang, buah naga dan tanaman lainya. Jadi kalau 

pembangunan tambang emas ini nanti lahanya 

terkena pencemaran dari airnya yang digunakan dan 

buah tidak segar akibat debu yang berterbangan. . 

Kalaupun nanti jadi tambang emas ya harapanya 

pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan, 

terutama untuk anak-anak saya, itu nggak apa-apa. 

Terus ada ganti rugi untuk pencemaran yang 

ditimbulkan mbak. . 

Peneliti : Terus kalau dari bapak sendiri harapan atau 

permintan  kepada pemerintah seperti apa? 

Narasumber : Ya kalau saya dan masyarakat mintanya, kami 

jangan dibuat sengsara dengan adanya tambang, 

kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, dan itu 
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harus musyawarah dengan masyarakat sehingga 

terjadi mufakat mbak.  

Peneliti : Dari bapak ada kekawatiran atau tidak nanti kalau 

ada tetap pengelolahan tambag emas? 

Narasumber : Ya jelas ada mbak, dari pekerjaan, dan lahan kami 

yang habis. 

Peneliti : O iya pak untuk hubungan di masyarakat sendiri 

seperti apa ya? 

Narasumber : Hubungan sosial kalau di sini dukuh Silirbaru  

hubunganya baik mbak. Yang kurang baik 

hubunganya yaitu desa sebelah Pancer. 

Peneliti : Itu karena apa pak? 

Narasumber : Ya karena ada yang masyarakat pro dan kontra 

mbak, jadi terjadi kelompok-kelompokan mbak. 

Kalaupun nanti yang pro, itu kan pro bersyarat jadi 

tidak menutup kemungkinan apabila apa yang 

mereka minta tidak dipenuhi ya bisa saja jadi kontra 

mbak. 

Peneliti : Kalau menurut bapak solusi untuk masalah konflik 

tambang emas Tumpang Pitu itu seperti apa ya pak? 

Narasumber : Ya kalau dalam proses pengelolahan tambang  ini 

pemerintah dan masyarakat harus adanya 

musyawarah tadi, sehingga terjadi mufakat. 

Peneliti : Maaf pak, mungkin itu saja dulu terimakasih atas 

waktunya. 

Narasumber : Iya mbak, sama-sama. Mbaknya tadi dari jurusan 

apa ya? 

Peneliti : Dari jurusan Sosiologi pak, Fakultas Ilmu Sosial. 
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Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : BK 

2. Usia   : 27 tahun 

3. Pekerjaan/Profesi : Pegawai PT BSI   

4. Jabatan   : -  

5. Alamat   : Dusun Silirbaru, Sumber Agung, 

Pesanggaran, Banyuwangi.  

6. Waktu dan tempat : 25 Mei 2017, pukul 09.30-10.25, di rumah 

Mas BK.   

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Permisi mas 

Narasumber : Iya mbak, ada apa ya? 

Peneliti  : Maaf mas begini saya mau minta tolong untuk 

tanya-tanya ke mas, atau ngobrol begitu? 

Narasumber : Mau tanya apa ya mas? 

Peneliti : Begini mas, saya kebetulan lagi dapat tugas dari 

kampus, o iya perkenalkan nama saya Clara Elys 

Yunita dari kampus UNY, saya temannya Ari mas.  

Narasumber : Oh temannya Ari, Kemarin belum lama juga ada 

dari mahasiswa yang melakukan penelitian di sini, 

penelitianya Tumpang Pitu juga, mahasiswa dari 

UNEJ atau dari mana kemarin nggak tanya jelas 

soalnya. 

Peneliti : Begini mas, saya kan sedang ada tugas skripsi, mau 

tanya-tanya mengenai tambang emas Tumpang Pitu?  

Narasumber : Oh iya mbak, saya jawab setahu saya ya mbak saat 

sedang bekerja disana.   
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Penelti : Iya mas tidak apa-apa, bagini mas dulu awal mula 

rencana pengelolahan tambang di sini dari tahun 

berapa ya? 

Narasumber : Itu mbak pada tahun 2000 an. Pada tahun itu sudah 

ada sosialisasi tapi tepatnya tanggal berapa lupa. 

Peneliti : Kalau mas sendiri tahu tahun kapan PT BSI 

mengelola tambang emas Tumpang Pitu?   

Narasumber : Tahun 2015 an sekitaran segitu mbak, dan Ya dari 

sosialisasi itu mbak. 

Peneliti : Oh iya mas, kalau mas sendiri menolak atau 

menerima ya? 

Narasumber : Ya kalau ditanya secara pribadi sih tidak menolak, 

soalnya kan di sini sudah enak dan 

nyaman,terbukanya lapangan pekerjaan. Dan sudah 

program dari pemerintah. 

Peneliti : Sekarang mulai masuk tahap apa ya mas? 

Narasumber : Kalau sekarang sudah masuk dalam tahap 

pengeboran biji emas yang sebelah utara dan 

perluasan tambang emas.. Tapi setahu saya untuk 

perluasan tambang emas masih kebentur dengan 

masyarakat yang tidak setuju dan masih melakukan 

demo.  

Peneliti : Oh jadi untuk tahap perluasan lahan tambang emas 

masih ada saja warga yang melakukan demo mas 

dan ganti rugi itu gimana?  

Narasumber : Kalau untuk ganti rugi saya juga belum tahu mbak, 

soalnya belum ada informasi kapan, mungkin setelah 

pendataan itu selesai baru dikasih tahu. Kan untuk 

pendataan sendiri dilakukan selama 15 hari jam 

kerja, dan dikaji 15 hari kerja juga. 
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Peneliti : Harapan mas atau permintaan mas dengan 

pengelolahan tambang emas Tumpang Pitu? 

Narasumber : Permintaanya ya masyarakat lebih sejahtera, di 

berikan ganti rugi yang sesuai.. Jadi untuk ganti rugi 

siap-siap diproses agar masyarakat tidak demo lagi.  

Peneliti : O iya mas kalau boleh tahu, mas sendiri jadi 

bekerja di Tumpang Pitu udah berapa tahun?  

Narasumber : Saya sendiri sudah 3 tahun mbak bekerja di 

Tumpang Pitu. Ada lagi mbak? 

Peneliti : Iya mas ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau 

untuk hubungan masyarak sekitar sini bagaimana 

mas, kan ada yang pro dan kontra? 

Narasumber : Pasti ada yang pro dan kontra  kalau disini ada 

masalah mbak, masyarakatnya sekarang sudah tidak 

saling membantu dan silaturahmi. Tapi kalau di 

pedukuhan lain mungkin tidak ada, seperti di 

pedukuhan sebelahnya lagi baik mbak.  

Peneliti  : Iya mas, mungkin cukup dulu, terimakasih atas 

waktunya yang diberikan. 

Narasumber : Iya mbak, sama-sama. 
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Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : MR  

2. Usia   : 25 tahun                                                                                                                                                                                                                              

3. Pekerjaan/Profesi : Pegawai PT BSI  

4. Jabatan   : -  

5. Alamat   : Sumber Mulyo, Pesanggaran, Banyuwangi.  

6. Waktu dan tempat : 23 Mei 2017, pukul 09.00-10.30, di depan 

gerbang PT BSI.  

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Selamat pagi mas.   

Narasumber : Selamat pagi mbak, ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti  : Begini mas saya sedang melakukan penelitian 

mengenai tambang emas Tumpang Pitu? 

Narasumber : Oh iya mbak, terus bagaimana? 

Peneliti : Ya pak, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya 

Clara Elys Yunita, dari UNY. Nanti saya akan 

bertanya-tanya mengenai tambang emas Tumpang 

Pitu. Oh ya mas MR saya tahu mas dari Ari. 

Narasumber : Mbak siapanya Ari, kok bisa kenal? 

Peneliti : Saya temannya mas, teman SMA, oh ya mas 

sebagai pekerja Tumpang Pitu udah berapa tahun 

ya?  

Narasumber  : sudah 2 tahun mbak. 

Peneliti : Menolak atau menerima ya pak terhadap 

pembangunan bandara ini dan tahu informasi itu dari 

mana? 
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Narasumber : Tanggapan saya mungkin juga mewakili dari 

teman-teman yang lain di sini yang bekerja di 

Tumpang Pitu. Saya pro bersyarat, jadi ada beberapa 

persyaratan yang kami ajukan, pada dasarnya saya 

menolak mas, namun karena itu program pemerintah 

mau tidak mau saya ya mengalah saja mas. Terus 

tahu adanya tambang emas  itu dari sosialisasi. 

Peneliti : Syarat yang diajukan itu apa saja apa pak? 

Narasumber : Ganti rugi yang akan segera terpenuhi dan 

lapangan pekerjaan yang terbuka serta membantu 

kas daerah Kabupaten Banywangi.  

Peneliti : Tadi kan mas tahu adanya tambang emas Tumpang 

Pitu, yang mesnosialisasikan itu siapa pak? 

Narasumber : Dari pihak  PT BSI sebelumnya dari PT IMN.  

Peneliti : Apakah mas terdampak langsung tambang emas 

Tumpang Pitu atau tidak? 

Narasumber : Tidak mbak.  

Peneliti : O iya mas di masyarakat ada yang pro dan kontra, 

kalau hubunganya bagaimana ya pak? 

Narasumber : Kalau untuk di Sumber Mulyo tidak ada masalah, 

tapi kalau di sebagian wilayah lain itu sangat 

bermasalah. 

Peneliti : Masalah seperti apa pak misalnya? 

Narasumber : Misalnya kendorenan (selamatan), kalau ada 

kendorenan di yang pro, yang kontra tidak datang. 

Malah kalau ada yang meninggal misalnya saja tidak 

datang mbak. 

Peneliti : Sejauh ini tahap tambang emas Tumpang Pitu 

mulai tahap apa mas? 

Narasumber : Tahap perluasan tambang emas dang anti rugi 

mbak. 
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Peneliti : Kalau untuk ganti ruginya berapa ya mbak bagi 

warga yang terdampak? 

Narasumber : Wah kalau itu saya belum tahu mbak,.  

Peneliti : O iya pak ini kan masyarakat yang pro tergabung 

dalam kelompok paguyuban atau tidak pak, kalau 

yang kontra kan tergabung dengan AMAN.. 

Peneliti : Ini kan kebetulan lagi demo, demo ini sejak kapan 

dan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat? 

Narasumber ; Sejak kemarin Senin (22 Februari 2013) mas, jadi 

untuk tuntutan warga sebenarnya ya itu tadi mbak, 

tenaga kerja, dan ganti rugi yang layak.  

Peneliti : Rencananya mau demo di sini berapa hari lagi? 

Narasumber : Sampai tuntutan kami disetujui mbak, kebetulan 

waktu senin kemarin juga kami sempat audiensi 

dengan Bupati, dan yang sudah disetujui ada 

masalah mengenai ketenagakerjaan, ganti rugi atau 

kompensasi. 

Peneliti : Kalau dari mas sendiri ada kekawatiran tersendiri 

apa tidak dengan adanya tambang emas? 

Narasumber : Ya jelas ada mbak, pencemaran, emas yang tidak 

produktif lagi, masuknya budaya asing masuk, 

pergaulan generasi muda, dan persaudaraan yang 

semakin renggang. 

Peneliti : Itu yang menjadi kekawatiran mas MR? 

Narasumber : Ya mbak, mungkin secara umum yang menjadi 

kekawatiran saya sama seperti teman-teman yang 

lainya di sini.  

Peneliti : Iya pak terimakasih banyak sudah mau saya tanya-

tanya. 

Narasumber : Iya mas sama-sama, kalau nanti mbak nya masih 

kurang bisa tanya ke yang lainya. 
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Peneliti : Iya mas nanti rencananya juga mau tanya ke yang 

lainya. 
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Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : Suryanto 

2. Usia   : 49 tahun                                                                                                                                                                                                                              

3. Pekerjaan/Profesi : Kepala Desa Sumber Agung 

4. Jabatan   : Kepala Desa Sumber Agung 

5. Alamat   : Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi. 

6. Waktu dan tempat : 23 Mei 2017, pukul 13.32-13.50, di Kantor 

Desa Sumber Agung.  

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Selamat siang pak. 

Narasumber : Selamat siang mbak. 

Peneliti  : Maaf pak, begini saya sedang melakukan 

penelitian mengenai tambang emas Tumpang Pitu di 

sini, kebetulan tadi sudah tanya-tanya ke Pak 

kamituo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clara 

Elys Yunita.  

Narasumber : Oh iya mbak, apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Begini pak, saya mau tanya-tanya mengenai 

tambang emas Tumpang Pitu di sini. Yang pertama 

berkaitan dengan tambang emas itu sendiri, 

sebelumnya apakah ada sosialisasi? 

Narasumber : Ada mbak, dari awal memang sudah ada sosialisasi 

dari pemerintah baik dari pemerintah desa dan 

Pemda Banyuwangi. Sosialisasi kita mengikutinya 

dengan santun mbak, ok, tapi kan dari awal kita kan 

sepakat dengan syarat. Tapi syarat-syarat itu kan 

sampai sekarang belum jelas. Jadi belum ada yang 
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jelas. Misalkan untuk syarat pekerjaan, ganti rugi 

pencemara,, jalan rusak, kesehatan. 

Peneliti : Berarti untuk permintaan dari bapak dan teman-

teman yang lain belum disetujui ya pak? 

Narasumber : Maaf ya mbak, saya potong, bukan permintaan 

saya tapi permintaan dari warga yang terdampak 

tambang emas  itu ya tiga poin itu mbak, misalnya 

yang  itu tadi mbak.ganti rugi perbaika jalan desa, 

karena jalan utama yang masuk area tambang emas 

Tumpang Pitu sudah sangat parah rusaknya hanya 

ditambal menggunakan pasir tidak diaspal jadi kalau 

musim hujan seperti lumpur dan musim panas 

debunya sangat mengganggu warga yang melewati 

jalan tersebut dan teras warga menjadi kotor bahkan 

masuk rumah. Hal itu yang menyebabkan 

terganggunya kesehatan warga seperti: batuk, sesak 

nafas, gatal-gatal dan debunya mengganggu 

produksi buah naga yang tampak  tidak segar akibat 

debu yang ditimbulkan.  

Peneliti : O iya pak dari proses sosialisasi sampai tahap 

sekarang ini kejelasan dari pemerintah mulai dari 

ganti rugi dan sebagainya seperti apa pak? 

Narasumber : Kejelasan untuk masyarakat belum ada sama sekali 

mbak, makanya kan masyarakat sekarang ini sudah 

mulai ragu. Masyarakat yang kemarin pro saja 

sekarang sudah mulai ragu. Masyarakat mulai sadar, 

kemarin itu mungkin kami tidur dari mimpi-mimpi 

indah, wah besok dengan adanya tambang emas. 

Prasarana desa yang rusak akan diperbaiki dan dari 

PT BSI akan kami mau menganti siapasi 

pencemaran.  
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Peneliti : O iya pak maaf, ini kan sejak kemarin Senin sudah 

melakukan aksi demo, yang terlibat demo ini hanya 

satu desa atau tidak pak? 

Narasumber : Oh iya ini kan sebenarnya yang mau kaya gini kan 

yang nginep di sini bukan hanya ada 25 orang tapi 

300 orang yang mau netap di sini. Tapi kan kita 

orang jowo masih punya rasa santun  akhirnya 

diputuskanlah 25 orang yang menetap di sini sebagai 

perwakilan, artinya digilir mbak  yang tinggal di 

sini. Kalau semisal besok kami sudah pulang dan 

belum ada kejelasan nanti bisa terjadi gejolak yang 

lebih besar. Yang ditakutkan kan nanti teman-teman 

yang pro ini malah ikut dengan saudara-saudara kita 

yang menolak. Kan kebetulan yang ada disini bukan 

hanya warga Sumber Agung mbak, tapi ada dari 

warga Sumber Mulyo, Kandangan, Sarongan, itu 

yang tergabung di sini. Nah kan mas bisa lihat ada 

ibu-ibu di sini padahal kan punya pekerjaan di 

rumah, dia rela ke sini meninggalkan ananknya yang 

masih kecil, anaknya yang sedang sekolah, karena 

dia sadar mbak akan masa depannya. Tidak ditunjuk, 

bu kamu sekarng piket, tidak mbak, karena yang kita 

pikirkan adalah kelangsungan hidup kelak nanti. 

Sebenarnya kalau tidak dengan adanya tambang 

emas kita sudah nyaman koh mbak. Kebetulan kan 

di daerah saya mayoritas penanam buah naga. 

Peneliti : O iya pak untuk hubungan di masyarkat sendiri 

antara yang pro dan kontra seperti apa pak? 

Narasumber : Kalau untuk hubunganya sendiri masih baik koh 

mbak, karena kita kan sama-sama saudara, karena 

mereka kita tidaka bisa menyalahkan mereka mbak, 
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karena kita menyadari mas, bahwa memang nasib 

dia sama nasibnya dengan kita. Nah nyatanya saya 

sendiri masih hubungan baik dengan tokoh AMAN 

nya koh mbak, kemarin juga ketemu. Nah kalau 

memang permintaan kita dikabulkan, kami kita 

berkomit nginep-nginep seperti ini yang pro, yang 

kontra juga mendukung koh mbak. Namanya orang 

kan punya pemikiran sendiri kan mbak, dari sini 

juga nggak bisa memaksakan dan dari sanapun tidak 

bisa memaksakan.  

Peneliti : Iya mungkin itu dulu pak, terimakasih pak atas 

waktunya. 

Narasumber : Iya sama-sama mbak. 
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Masyarakat yang Pro 

 

A. Identitas  

1. Nama   : BW 

2. Usia   : 50 tahun                                                                                                                                                                                                                              

3. Pekerjaan/Profesi : Humas PT BSI 

4. Jabatan   : Humas PT BSI 

5. Alamat   : Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi.   

6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 13.54-14.20, di 

depan Kantor Pemda Kulon Progo 

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Permsi bu, boleh minta tolong bu? 

Narasumber : Iya mas, bagaimana? 

Peneliti  : Begini mau tanya-tanya mengenai pembangunan 

bandara bu? 

Narasumber : Iya silahkan mas, nanti saya jawab sebisanya. 

Peneliti  : Begini bu, kalau untuk rencana pembangunan 

bandara sendiri mulai tahun berapa itu ada dan ibu 

tahunya dari mana ya? 

Narasumber : Ya mulai ada kabar tahun 2012, ketika itu sudah 

mulai ada sosialisasinya mas. Setelah sosialisasi 

kemarin terus ada konsultasi publik, terus sekarang 

ini memasuki tahap pendataan mengenai tanah. 

Peneliti : Waktu itu yang melakukan sosialisasi siapa ya bu? 

Narasumber : Ada dari pihak perangkat desa dan pemerintah 

daerah mas. 

Peneliti : O iya bu, apakah ibu terdampak langsung? 

Narasumber : Ya mas, saya terdampak langsung, mulai dari 

lahan, rumah semua kena mas. 
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Peneliti : Maaf bu, kalau dari ibu sendiri menolak atau 

merima dengan bandara ini? 

Narassumber : Ya bagaimana ya mas, mau menolak saya juga 

nggak bisa menerima juga ibaratnya saya terpaksa. 

Soalnya kan itu program dari pemerintah ya 

mungkin itu baik untuk kami, yang penting kami 

nanti diperhatikan mas, hak-hak kami dipenuhi aja 

mas. Saya kan pekerjaanya sebagai petani kalau 

semisal besok lahan saya jadi bandara kan bingung 

mau kerja apa mas. 

Peneliti : Lahanya ibu kan kena, secara otomatis kan 

pekerjaanya hilang, kalau dari pemerintah sendiri 

yang dilakukan untuk mengantisipasi pengangguran 

itu, seperti apa bu? 

Narasumber : Ya setahu saya ada pelatihan terhadap warga yang 

terdampak mas, kaya pelatihan menjahit, memasak, 

komputer, dan tukang kayu bagi yang bapak-bapak. 

Peneliti : Oh jadi ada pelatihanya juga ya bu? 

Narasumber : Iya mas ada, tapi kan itu nanti juga ada semacam 

seleksi juga. 

Peneliti : Kalau seleksinya berdasrkan apa bu? 

Narasumber : Wah kalau itu kurang tahu mas, tapi yang jelas 

sesuai dengan keahlianya masing-masing kan mas. 

Peneliti : Maaf bu, kan di masyarakat ada yang pro dan 

kontra, kalau untuk hubunganya di masyarakat 

seperti apa ya bu? 

Narasumber : Ya sekarang ini terjadi gap-gap mas, kelompok-

kelompok. Jadi orang pro ya gaulnya sama orang 

yang pro, yang kontra kumpulnya ya sama orang 

kontra. 
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Peneliti : O iya bu, kalau harapan atau permintaanya dari ibu 

sendiri seperi apa dengan adanya bandara ini besok? 

Narasumber : Kalau itu harapanya hak-hak kami dipenuhi aja 

mas, mulai dari kompensasi atau ganti rugi, 

pekerjaan, terus relokasi mas. 

Peneliti : Iya bu, mungkin itu dulu, terimakasih waktunya ya 

bu. 

Narasumber : Iya sama-sama mas, semoga bermanfaat ya mas. 
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Masyarakat yang Kontra  

 

A. Identitas  

1. Nama   : MA  

2. Usia   : 48 tahun                                                                                                                                                                                                                              

3. Pekerjaan/Profesi : Pengusaha  

4. Jabatan   : Anggota PLSMB (Perwakilan Lembaga 

Swadaya Masyarakat Banyuwangi)  

5. Alamat   : Giri, Banyuwangi, Jawa Timur.  

6. Waktu dan tempat : 26 Juli 2017, pukul 11.20-11.52 di 

rumahnya Pak MA.  

 

B. Wawancara 

Peneliti  : Permisi selamat siang pak. 

Narasumber : Selamat siang mas, silahkan duduk ada yang bisa 

saya bantu. 

Peneliti  : Iya pak terimakasih, begini pak, saya kebetulan 

sedang ada tugas dari kampus untuk penelitian 

skripsi saya. Kalau bapak berkenan saya mau minta 

tolong pak. 

Narasumber : Minta tolong apa ya mbak dan apa yang bisa saya 

bantu ya mbak? 

Peneliti  : Ini pak, saya mau tanya-tanya mengenai PLSMB 

sebagai lembaga yang menolak tambang emas 

Tumpang Pitu? 

Narasumber : Oh ya mbak, ya coba nanti  kalau bisa mungkin 

saya menjawab sebisa saya. 

Peneliti : Begini pak yang pertama mengenai tambang emas 

Tumpang Pitu di sini mulai ada kabar sejak tahun 

berapa ya pak? 
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Narasumber : Kalau itu setahu saya mulai tahun 2012 mbak 

Peneliti : Kalau bapak sendiri tahu informasinya dari siapa 

ya pak? 

Narasumber : Ya tahunya dari media cetak mbak, koran waktu 

itu. Kalau di sini akan dibangun tambang mbak.  

Peneliti : O iya pak, kalau tanggapan bapak sendiri 

bagaimana pak dengan adanya tambang emas ini?  

Narasumber : Ya kalau saya sih mas secara pribadi dan PLSMB 

sebenarnya keberatan, karena apa? Saya kasihan 

kepada warga yang kurang mampu mbak. Artinya 

mereka yang selama ini menjadi buruh pertanian di 

sini kan kasihan. Besok semisal tambang emas di 

sini mereka mau kerja apa mbak. 

Peneliti : Mohon maaf pak sebelumnya, apakah bapak 

terdampak langsung? 

Narasumber : Ya kebetulan saya terdampak langsung, rumah 

nenek saya yang di Pesanggaran jadi berdebu akibat 

alat-alat besar yang berlalu lalang di jalan utama 

desa.  

Peneliti : Maaf pak, apa yang dilakukan PLSMB dalam 

membantu menyelesaikan konflik Tumpang Pitu?  

Narasumber : Kalau saya sebagai perwakkilan PLSMB 

melaporan beberapa instansi dan langsung 

mendatangi kantor presiden, KPK, ICW, DPR, guna 

menyampaikan laporannya terkait dengan alih fungsi 

hutan di Tumpang Pitu.  

Peneliti : O iya pak, terus gimana pak hasil dari laporan 

tersebut?  

Narasumber : Belum adanya hasil yang memuaskan mbak, 

karena laporannya masih ditampung dan tidak ada 

tindakan selajutnya dari instansi terkait.  
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Peneliti : O iya pak untuk hubungan masyarakat sendiri 

sekarang ini bagaimana ya pak? 

Narasumber : Ya hubunganya di masyarakat sekarang ini sedang 

panas lagi mbak, kan isu-isunya lagi hangat setelah 

kemarin ada penanaman kabel.. 

Peneliti : O iya pak, sebenarnya mayoritas masyarakat 

menerima atau menolak ya pak? 

Narasumber : Ya kalau masyarakat sebenarnya banyak yang 

kontra mbak, tapi ada yang pro. Tapi kalua yang pro 

juga masih belum sepenuhnya menerima, artinya 

masih mengajukan persyaratan yang mereka 

inginkan. Yang menjadi permintaan mereka ada tiga 

mbak, yang pertama mengenai ganti rugi, lapangan 

pekerjaan, jaminan kesehatan.Tapi yang kontra 

kurang tahu alasanya kenapa mereka menolak, 

setahu saya mereka tetap menolaknya mbak, jadi 

mereka kemarin menolak karena pencemaran dan 

belum adanya ganti rugi.. 

Peneliti : Kalau tanggapan atau sikap bapak sendiri 

menyikapinya bagaimana dengan tambang emas ini?  

Narasumber : Kalau saya dibuat santai saja mbak, silahkan kalau 

ada yang pro dan kontra itu kan biasa di masyarakat 

ketika ada pembangunan.Yang jelas itu kan 

kebijakan pemerintah, kalau semisal memang 

pembangunan tambang emas ini baik untuk banyak 

orang mbak.  

 Peneliti : Begini pak, di masyarakat kan ada yang pro dan 

kontra untuk hubunganya sendiri bagaimana ya pak? 

Narasumber : hubungannya kurang baik mbak, soalnya sudah 

terjadi gap-gap diantara masyrakat yang pro dan 

konra. Misalnya adanya kendorenan atau selamatan 
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yang kontra tidak mengundang yang pro dan itupun 

sebaliknya.   

Peneliti : Menurut bapak, untuk menyelesaikan masalah 

Tumpang Pitu ini bagimana pak? 

Narasumber : Ya gini mbak, perlu adanya sosialisasi dan dari 

pihak PT BSI sendiri mau menyelesaikan ganti rugi 

secepatnya agar konflik ini tidak semakin memanas 

dan berkelanjutan, seharusnya kita bareng-bareng 

membangun desa, ketika ada masalah ya kita 

musyawarahkan bareng-bareng sehingga terjadi 

kepahaman bersama mbak. Masih ada lagi mbak, 

mohon maaf soalnya nanti sebentar lagi saya mau 

berangkat kerja. 

Peneliti : Oh iya pak tidak apa-apa, ini sudah selesai koh 

pak. Mohon maaf karena saya munggkin 

mengganggu. Kerja apa ya pak? 

Narasumber : Iya mbak tidak apa-apa, saya hanya pengusaha 

toko besi mbak, cuman nganterin pesanan saja. 

Peneliti : Oh, iya sekali lagi terimakasih banyak pak atas 

waktunya. 

Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
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