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Abstrak 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

Kondisi Pembangunan Desa Pasca Tambang di Kampung Belusuh dan Muara 

Tae. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa Pasca Tambang, 

maka fokus penelitian menyoroti bagaimana Perumusan dan pelaksanaan 

Pembangunan Desa Pasca Tambang. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purvosive Sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif 

dengan menggunakan Studi Kasus sebagai fokus Penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan dekskripsi pada masing masing variable yang di teliti. 

Analisi data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali 

dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang 

digunakan Kepala Kampung Terpilih dalam mewujudkan Pembangunan Desa 

Pasca Tambang, menggunakan teknik strategi Identifikasi Besaran (Size) 

dukungan dimana memiliki beberapa tahapan yaitu penempatan tim 

Johansyah, dan Pemetaan Wilayah. Selanjutnya Strategi door to door atau 

pintu ke pintu dimodifikasi dengan menggunakan metode keterwakilan 

masyarakat oleh para tokoh-tokoh di kampung, latar belakang masyarakat 

yang homogen membuat johansyah dan tim mudah mengumpulkan Partisipasi 

Masyarakat karena masyarakat memiliki rasa loyalitas yang kuat kepada para 

tokoh. Kelompok diskusi dilakukan untuk memperoleh aspirasi dari masyarakat 

dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi kampung. Faktor penghambat 

timbul dari anggaran yang terbatas, dan keterbatasan Sarana dan PraSarana 

serta faktor pendukung pembangunan yaitu terstrukturnya tim Johansyah serta 

Sumber daya manusia yang mempuni.  
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 Pendahuluan 

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil 

pertambangannya. Pertambangan pada dasarnya adalah usaha 

Pemanfaatan sumber daya alam berupa barang-barang galian yang 

terkandung di dalam dan dipermukaan bumi. Ada banyak jenis-jenis 

benda yang disebut barang tambang.  

Barang tambang yakni suatu sumber daya alam yang berasal dari 

dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui karena 

pembentukkannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta 

juta tahun. Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, 

mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi 

untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan 

tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, tapi juga 

meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan 

barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri. 
PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (GBPC) perusahaan 

yang beroperasi sejak dikeluarkan nya izin 15 Agustus 1994 silam, dan 
memiliki konsensi tambang mencapai 23.055 hektare, terlepas dari itu 

perusahaan ini juga telah merampas lahan masyarakat adat Muara Tae 

awal 1999, kegiatan mereka dalam angkut muat batubara menggunakan 

tongkang pun menabrak enam rumah warga di Desa Benua Puhun, 

Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Adapun dua perusahaan lain dibawah Bayan Resources yakni Bara 

Tabang dan Fajar Sakti Prima juga masih beraktivitas, mengangkut 

Batubara melewati sungai Kedang Kepala di Kecamatan Muara Kaman, 

Padahal kawasan itu adalah wilayah koservasi gambut, rumah endemik 

pesut yang terancam punah, dan kawasan cagar alam berdasarkan SK 

Menteri Kehutanan Nomor 598/ kpts/-II/1995. 

Sejak beroperasi nya perusahaan pembangunan jalan terutama di 

kampung Muara Tae sangat diapresiasi karena perusahaan sangat 

memperhatikan hal tersebut terlepas dari pembangunan Fasilitas yang 

lainnya, namun seiring berjalannya waktu perusahaan yang sempat 

didemo sekitar 500 warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Barat 

diantara nya kecamatan jempang, kecamatan siluq ngurai, kecamatan 

muara pahu menggelar unjukrasa masyarakat menuntut perusahaan untuk 

memperkerjakan masyarakat lokal, setelah beberapa belas tahun berdiri 

perusahaan akhirnya tutup, berdasarkan data yang dikumpulkan Jatam, 

lubang tambang yang menewaskan 28 orang itu, ditinggalkan begitu saja 

oleh PT. Gunung Bayan Pratama Coal, sejak pertengahan 2015. Diantara 

kampung Muara Tae dan kampung Belusuh yang hanya berjarak 14 km 

terdapat 6 lubang tambang terbuka. Dinas pertambangan Kalimantan 

Timur menyebut, perusahaan ini meninggalkan 35 lubang tambang, 

perubahan sumber mata pencaharian masyarakat di daerah sekitar 

tambang pun sangat terasa jumlah masyarakat yang tahun 2013 tercatat 

sebanyak kurang lebih 2.500 jiwa, sekarang hanya tinggal kurang lebih 
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900  jiwa banyak masyarakat yang ikut pindah bersama tambang tersebut, 

kampung yang ditinggalkan tambang sekarang seperti perkampungan mati 

tidak ada penghuni perkampungan ini ramai hanya pada saat libur lebaran 

dan saat akhir tahun karena banyak masyarakat yang mudik atau pergi 

keluar kota melalui jalan trans kaltim dan singgah untuk istirahat makan 

dikampung ini. 

Tetapi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 TNI menerima hibah 

lahan dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal untuk pengembangan satuan 

baru diwilayah Kodam VI/Mulawarman yang merupakan salah satu 
daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia. 

Lahan tersebut direncanakan bakal dibangun satuan Bataliyon Infanteri 

615 Hibah lahan tersebut diterima Kepala Staf Umum TNI Letjen Joni 

Supriyanto saat melakukan kunjungan kerja kewilayah Kabupaten Kutai 

Barat, Kalimantan Timur. Disamping itu terdapat juga hasil penelitian dari 

studi terdahulu diantaranya. Disisi lain di bagian SDA (Sumber Daya 

Alam) Setkab Kutai Barat saat ini sedang diurus masalah penyerahan aset 

dan pembangunannya mulai dari Kuburan, Pemukiman, Wisata Air, 

Lamin Adat, Tempat Pembuangan Akhir (Sampah) dan Area 

Peternakan/Pertanian. 
 

Kerangka Dasar Teori 

Pembangunan Desa Pasca Tambang 

Pembangunan 

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta 

merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling 

tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan 

konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah 

bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses 

konservasi yang dilaksanakan, Easton (1985). 

 
Pertambangan 

 Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang  Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah 

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan 

dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.  
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Pembangunan Desa Pasca Tambang 

Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah 

yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang 

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah 

desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa 

yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan 
 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui 

bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu dengan menggunakan Studi Kasus sebagai fokus penelitian serta 

dengan menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal 

dari masalah sosial atau kemanusiaan. 
Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan 

penulis dari bulan April – Juli 2020.  

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian antara lain penelitian kepustakaan (Library research), 

penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan meliputi: observasi, 

wawancara, dokumen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembangunan Desa Pasca Tambang ( Studi Kasus di Kampung Belusuh dan 

Muara Tae Kabupaten Kutai Barat) 

 Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta 

merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling 

tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan 

konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah 

bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses 

konservasi yang dilaksanakan. 

 

Pembangunan Desa Pasca Tambang 

 Dengan melakukan identifikasi jauh sebelum menyatakan siap untuk 

bisa mewujudkan pembangunan desa pasca kegiatan pertambangan, hal ini 

dilakukan oleh Johansyah agar mengetahui seberapa besar wujud partisipasi 

masyarakat dalam melakukan pembangunan desa pasca tambang. 
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“yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi di RT mana yang 

jumlah penduduknya banyak. Hal ini dilakukan jauh sebelum kecamatan 

siluq ngurai menyatakan ingin memekarkan kabupaten baru beserta beberapa 

kecamatan yang lainnya, saya sadar bahwa saya sendiri tidak bisa melakukan 

pembangunan pasca kegiatan pertambangan oleh sebab itu saya mendatangi 

RT yang jumlah penduduknya banyak agar mengetahui seberapa besar 

antusiasme masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa pasca 

kegiatan pertambangan”. ( Wawancara 04 Juni 2020 ). 

 
Selain itu penulis mewawancarai tokoh masyarakat sebagai salah satu 

objek utama sasaran dalam pembangunan desa pasca tambang ini, yaitu 

bapak Ngihan sebagai perwakilan masyarakat dan sekaligus tokoh 

masyarakat Kampung Belusuh Kecamatan Siluq Ngurai : 

 

“memang Johansyah lebih dahulu turun kelapangan bertemu pada 

masyarakat bahkan sudah jauh hari, memang bukan Johansyah sendiri yang 

berkunjung bersosialisasi namun orang-orang yang mengatasnamakan 

Johansyah juga ikut serta membantu mensosialisasikan untuk mengambil 

perhatian masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa pasca 

tambang”. ( Wawancara 04 Juni 2020 ). 

 
Pembangunan Desa Pasca Tambang 

 Hal ini juga dilakukan oleh Johansyah maupun tim, namun tidak secara 

intensif seperti yang disampaikan oleh Johansyah : 

 

“semua upaya kami lakukan, namun kadar atau besaran intensitasnya 

kami ukur dengan seberapa efektif dan efisien hal itu dilaksanakan. Kami 

lakukan pintu ke pintu akan tetapi tidak semua pintu kami datangi, hanya 

pintu-pintu tertentu yang kami datangi seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, 

maupun pemuka agama. Secara langsung, tidak begitu terlihat berpengaruh 

atau tidak namun sebenarnya ini cukup berpengaruh untuk mendapatkan 
partisipasi masyarakat, karena tokoh-tokoh yang didatangi tentu memiliki 

basis pengikut, basis pengikut tersebut yang sejauh ini ikut serta dalam 

pembangunan desa pasca tambang, sejauh ini masyarakat sangat aktif dalam 

ikut serta bergotong royong dalam mewujudkan pembangunan desa pasca 

tambang.” ( Wawancara 04 Juni 2020 ). 

 

Hadirnya door to door sebagai variasi bagaimana organisasi mencoba 

untuk memahami karakteristik masyarakat dengan cara mendatangi langsung 

para masyarakat sambil menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi 

selama tidak ada kegiatan pertambangan. Dengan  serta menanyakan 
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bagaiamana inovasi yang baik dalam mewujudkan pembangunan desa pasca 

tambang, hal tersebut dirasa akan memungkinkan semua upaya yang dilakukan 

akan terlaksana dengan baik tidak terkecuali penerapan upaya door to door. 
 

Pembangunan Desa Pasca Tambang 

 Kami bersyukur waktu itu teman-teman memang kebanyakan baru lulus 

dari beberapa universitas dan waktu itu perusahaan dengan tanggung jawab 

sosial nya bersedia membiayai ukt setiap mahasiswa yang berasal dari kampung 

belusuh kecamatan siluq ngurai, jadi mungkin pengalaman dari organisasi yang 

pernah kami ikuti di kampus kami terapkan pada praktek pembangunan yang 

ada dikampung ini, dan mungkin tidak sama seperti yang lainnya kami juga 

menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan dalam membuat suatu 

inovasi namun karena dengan semangat kebersamaan, dengan tujuan utama 

yaitu agar tercipta nya pembangunan dikampung belusuh pasca kegiatan 

pertambangan, sumber daya manusia yang ada di tim kami mungkin yang 

menjadi kekuatan terbesar bagi saya. Ilmu-ilmu yang mereka miliki baik 

akademik maupun keorganisasian masih sangat segar, sehingga inovasi-inovasi 

program dan upaya yang kami lakukan terlaksana dengan baik. Selain itu 

struktur dari tim tersusun dengan rapi dan terorganisir, terakhir pada tahun 2019 

kami berhasil membangun lapangan volley, Taman Harapan Kampung Muhur, 

Balai Pertemuan Kampung, Seminisasi Jalan Kampung, perbaikan Fasilitas 

Pasar, untuk ditahun 2020 masih didalam proses pembangunan Rumah wallet 

untuk menjadi pendapatan asli kampung. 

 
Faktor Pendukung Pembangunan Desa Pasca Tambang 

 Salah satu faktor pendukung yang ada ialah struktur tim yang tersusun 

dengan jelas. Dengan adanyan struktur maka akan mempermudah dalam 

melakukan melakukan identifikasi pada fungsi dan jabatan yang berperan dalam 

target yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pembangunan desa pasca kegiatan 

pertambangan. Seperti pendapat yang di sampaikan oleh Johansyah, masing-

masing punya peran tersendiri didalam tim, sehingga tugas dan fungsi dari 

masing masing anggota tim jelas. 

Selain itu semangat dan tekad yang kuat dimiliki menjadikan Johansyah 

dan tim seakan tidak kehabisan tenaga untuk dapat mempersiapkan segala 

sesuatu guna menciptakan pembangunan desa pasca kegiatan pertambangan. 

Beranggotakan orang orang muda menjadikan tim yang terrbentuk akan 

semakin fleksibel, dan juga mobilisasi dalam melaksanakan upaya yang telah 

disusun. Selain itu kreativitas serta inovasi yang dimiliki tim Johansyah seakan 

selalu hadir sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan perwujudan 

pembangunan desa pasca kegiatan pertambangan.  

 
 



 Pembangunan Desa Pasca Tambang (Wenseslaus Bertianus Teddy) 

 

 

 
 887 

Faktor Penghambat dalam Pembangunan Desa Pasca Tambang 

 Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Pasca Tambang, mulai dari 

biaya transportasi, biaya membeli bahan materiil dan sebagainya. Permasalahan 

yang terdapat pada Johansya dalam Pembangunan Desa pasca Tambang tahun 

2020 adalah minim atau terbatasnya anggaran Kampung. Seperti yang 

disampaikan oleh Johansyah  

“kurangnya sepertinya yang paling mencolok adalah permasalahan 

anggaran, jika dilihat dari latar belakang joahnsyah mungkin saya yang 

paling rendah hanya seorang petani dan tidak memiliki usaha apapun, saat 

kami melakukan pembangunan segala bahan sudah dibeli namun terkadang 

bahan yang dibeli dengan jumlah anggaran yang ada tidak mencukupi, saya 

juga tidak bisa berbuat apa apa ingin membantu namun anggaran saya juga 

tidak ada, sering teman teman dilapangan berkerja tanpa ada nya konsumsi 

jadi saat istirahat teman teman hanya minum air putih, waktu itu kami 

membangun seminisasi jalan kampung, ditahun 2020 ini kami sangat 

kesulitan dalam membuat suatu inovasi karena selain daripada pandemic 

Covid-19, banyak masyarakat kampung yang kehilangan pekerjaan nya 

karena tidak bisa berkativitas dan harus dirumah saja, itu juga menjadi 

tambahan permasalahan baru bagi saya”. ( Wawancara 04 Juni 2020 ). 

 

Selanjutnya adalah Sarana prasarana merupakan salah satu aspek yang 

seharusnya menjadi  perhatian utama dari semua tim Johansyah. Hadir sebagai 

pemimpin yang dengan latar belakang pekerjaan seorang petani yang sempat 

mengenyam pendidikan di salah satu Universitas di Samarinda, jelas dari sisi 

sarana dan prasarana yang dimiliki Johansyah dan tim sangatlah minim, 

ditambah tidak semua kendaraan yang bisa melintasi jalur kampung hanya 

kendaraan tertentu saja karena akses jalan yang licin dan berlumpur.  

 
Kesimpulan dan Saran 

 Dalam pelaksanaan penerapan Identifikasi (size) besaran dukungan 

bertujuan untuk menganalisis seberapa besar partisipasi masyarakat dalam ikut 

serta membangun desa pasca kegiatan pertambangan. Dari hasil penelitian 

menjelaskan bahwa Johansyah dengan mudah mengklasifikasikan daerah mana 

yang memilik jumlah penduduk yang lebih banyak dan memilik tenaga lebih 

dalam membangun desa. Dalam pelaksanaan Identifikasi Besaran (size) 

Dukungan ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu penempatan tim yang 

menyebut diri adalah tim Johansyah. Tim Johansyah disebar di seluruh RT ( 

Rukun Tetangga ) yang ada, tersebarnya anggota dari tim Johansyah, di setiap 

RT (Rukun Tetangga) memberikan harapan bahwasannya dalam melaksanakan 

Upaya yang disusun nantinya akan berjalan dengan maksimal. Selanjutnya 

survey dimaksudkan untuk membuat pemetaan sesuai dengan segmen, dimana 
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segmen sangat diperlukan untuk menyusun program yang berasal dari aspirasi 

masyarakat serta keluh kesah dari masyarakat selama ini. 

Dalam pelaksanaan strategi door to door atau pintu ke pintu Johansyah 

dan tim melakukan variasi terhadap pelaksanaan upaya ini, yaitu dengan safari 

politik. Dimaksud dengan Safari politik adalah pelaksanaan door to door namun 

hanya dilaksanakan untuk perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, 

tokoh agama serta tokoh adat. Hal ini dilakukan karena para tokoh tersebut di 

nilai memiliki keterwakilan dari  masyarakat. Keterwakilan masyarakat dalam 

hal ini sudah pasti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat pasti 
mempunyai pengikut yang mereka pimpin, karena latar belakang masyarakat 

kampung belusuh merupakan homogen yaitu hampir sebagaian besar satu suku 

yaitu suku dayak benuaq. Para pengikut memiliki loyalitas dan rasa patuh 

kepada para  tokoh, bahkan semua perkataan yang dikeluarkan oloh para tokoh 

mereka anggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. 

Sumber daya manusia yang dimiliki Johansyah dan tim menjadi  faktor 

pendukung. Selain itu dengan terstruktur dan terorganisirnya tim membuat 

keuntunggan tersendiri. Faktor pendukung lain ialah adanya kejenuhan 

masyarakat karena setelah tambang tutup tidak ada terdapat pembangunan 

dikampung belusuh karena selama tambang masih beroperasi masyarakat 

hanya mengharapkan tanggung jawab sosial dari perusahaan, ditambah ada 

beberapa orang yang bar saja menyelesaikan pendidikan di jenjang 

perkuliahan, penamabhaan daya gedordari johansyah dan tim, hal ini yang 

membuat masyarakat sangat antuasias dalam berpartisipasi untuk sama sama 

membangun kampung belusuh. 

Rekomendasi 

Efektifnya pelaksanaan Identifikasi Besaran (size) Dukungan 

masyarakat memungkinkan untuk setiap kepala kampung terkhusus 

pemerintah kampung belusuh dalam melakukan segala upaya untuk 

mewujudkan pembangunan pasca kegiatan pertambangan bisa terlebih dahulu 

memetakan kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya langkah-langkah yang 

dilaksanakan johansyah beserta tim dapat menjadi referensi dalam 

melaksanakan identifikasi besaran (size) dukungan.  

Dalam pelaksanaan strategi door to door perlu adanya modifikasi serta 

inovasi yang dilakukan agar pelaksanaan upaya dapat berjalan dengan efektif 

serta efesien. Pelaksanaan  modifikasi strategi door to door yang dilakukan 

oleh Johansyah beserta tim hanya akan bisa terlaksana jika kondisi sosial 

masyarakat setempat memiliki karakteristik homogen, karena masyarakat 

kampung belusuh yang homogen, dalam menyerap aspirasi masyarakat 

terbilang bisa sangat mudah dilakukan.  
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Solidnya kerjasama antara Johansyah dan tim harus terus berlanjut 

dalam rangka untuk bisa terus mewujudkan pembangunan pasca kegiatan 

pertambangan, kerukunan masyarakat kampung belusuh, menjaga 

keberlanjutan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Kampung Belusuh dilaksanakan oleh Johansyah sebagai pemegang atau 

pemangku kebijakan tertinggi di Kampung. 
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