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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cerita serta
bentuk yang dilakukan oleh Gerakan Sosial Sangasanga Melawan dalam
Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangasanga
Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik
Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara
mendalam mengenai Gerakan Sosial “Sangasanga Melawan” (Studi Tentang
Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangasanga
Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data
model interaktif dari B.Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi
data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Sosial “Sangasanga Melawan”
merupakan gerakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Gerakan sosial ini
merupakan sebuah benteng perlawanan untuk melawan korporasi yang tidak
bertanggung jawab. Gerakan Sangasanga Melawan membuat surat laporan,
mengadakan pertemuan dengan CV SSP, Dinas Lingkungan, Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan hingga Gubernur berita tentang kerusakan
lingkungan yang ada di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam yang
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menghadapkan bantuan serta pengertian, hingga melakukan kegiatan tentang
lingkungan guna kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Gerakan Sosial Sangasanga Melawan, Kerusakan Lingkungan,
Tambang Batu - Bara
Pendahuluan
Masuknya perusahaan pertambangan berimplikasi pada kerusakan
lingkungan hidup, di Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Kelurahan
Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga. Seperti contoh pada RT. 24
Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga merupakan salah satu
wilayah yang mengalami aktivitas serta dampak dari perusahaan tambang batubara selama berjalan maupun tidak beroperasi lagi. Perusahaan pertambangan
masuk di RT.24 pada tahun 2002 hingga 2014. Permasalahan yang sangat
menganggu masyarakat di sana pada tahun 2014. Dimana CV.Sangasanga
Perkasa tidak melaksanakan masa reklamasi dan membuat lingkungan di RT. 24
Menjadi kumuh, tidak layak huni seperti banjir bandang, dan kesehatan yang ada
di sana sangat tidak baik.
Oleh karena itu, sekelompok masyarakat membuat sebuah gerakan sosial
dengan tujuan membantu wilayahnya sendiri dan membuka mata masyarakat
dimana wilayahnya memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk tidak
sembarangan dalam menerima perusahaan pertambangan yang ingin mengambil
sumber daya alam di wilayah tersebut.
Sembari menunggu ketentuan pihak pemerintah kabupaten dalam
mempertegas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan maka
terbentuklah Gerakan Sosial “Sangasanga Melawan”. Dimana gerakan sosial
“Sangasanga Melawan” Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga
Kabupaten Kutai Kartanegara ini melakukan berbagai hal untuk mengembalikan
lingkungan dimana membuat masyarakat yang bertempat tinggal disana
berkehidupan yang nyaman serta para pekerja dapat berternak serta bertani lagi.
Kerangka Dasar Teori
Gerakan Sosial
Gerakan sosial ini juga dapat di pandang sebagai produk dari perubahan
sosial, tetapi juga bisa menghasilkan transformasi sosial berikutnya. Gerakan
sosial nampak sebagai sarana serta pembawa atau pemindah perubahan yang
sedang berlangsung daripada sekedar penyebab utama atau hanya menifestasi
permukaan saja.
McAdam, et al (2003) menyebutkan bahwa untuk membuat sebuah
gerakan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu resource mobilization theory
(teori mobilisasi sumber daya) yaitu gerakan sosial dianggap berhasil jika
memiliki uang dan organisasi yang kuat yang termasuk melibatkan banyak
orang., political opportunity structure (struktur kesempatan politik) yaitu
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gerakan sosial
yang dianggap berhasil jika ada kesempatan atau
momentumnya dianggap tepat, dan teori frame merupakan gerakan sosial
dianggap berhasil jika sebuah aktor bisa membentuk isu bisa menyentuh orang
atau tidak.
Dalam buku Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance (1985) dan Dominatiom and the Art of Resistance: Hidden Transcripts
(1990) mengambarkan sebuah perlawanan yaitu perlawanan sehari-hari. Dalam
mencermati dinamika serta model perlawanan terhadap kekuasaan, maka ada
empat tipologi perlawanan kultural yang dilakukan masyarakat. Perlawanan yang
pertama adalah Perlawanan aktif adalah sebuah perlawanan yang pada dasarnya
menyuarakan hak masyarakat untuk sebuah kelestarian lingkungan secara
terang-terangan.
Selanjutnya Perlawanan Pasif merupakan sebuah perlawanan yang mirip
seperti “perlawanan sehari-hari” tetapi perlawanan ini tertutup dan tak
mengubah situasi “hidden transcript”. Perlawanan ketiga adalah Perlawanan
Simbolik adalah sebuah perlawanan perjuangan untuk mencegah, menangkis
dengan gigih yang dilakukan secara sadar agar tidak mengikuti otoriter
penguasa dalam mempertahankan kekuasaan dan memperlihatkan jati diri.
Perlawanan yang terakhir adalah perlawanan instrumental sebuah perlawanan
medium untuk menyampaikan pesan universal (James C.Scott: 1985, 241).
Jadi gerakan sosial adalah sebuah upaya perlawanan secara sadar,
berkelompok, dan terorganisir yang memiliki satu kesepakatan bersama untuk
mencapai sebuah tujuan. Dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam
tatanan sosial dengan tidak terikat oleh lembaga – lembaga manapun.
Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Menurut Munadjad Danusaputro (2007) kerusakan lingkungan sebagai
suatu keadaan dalam suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau
dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami
dalam batas – batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya
gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan
tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan,
kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa Kerusakan Lingkungan Hidup adalah
kurangnya kepedulian dalam menjaga serta merawat lingkungan yang
memiliki sejuta keajaiban dalam konteks mensejahterakan manusia.
Lingkungan merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup manusia guna
meneruskan kehidupan
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Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode
penelitian ini dipilih karena dianggap relevan dalam mengeksplorasi fenomena
serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai Gerakan Sosial “Sangasanga
Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Lingkungan
Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan
Sangasanga. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan dapat memberikan
data yang jelas dan menarik mengenai temuan dan keunikan yang ditemukan di
lapangan.
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 Juli – Agustus 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
Sejarah munculnya gerakan sosial “Sangasanga Melawan”
Awal mula masuk perusahan pertambangan di RT. 24 Kelurahan
Sangasanga pada tahun 2002. Dimana CV. Mutiara Hitam Perkasa melakukan
kegiatan pengambilan sumber daya alam (SDA) berbentuk batu – bara hingga
tahun 2007. Pada tahun 2008 masuk lagi perusahaan pertambangan batu – bara
bernama CV. Sangasanga Perkasa (CV. SSP). CV. SSP melakukan kegiatan
pertambangan batubara di Wilayah RT 24 Kelurahan Sangasanga Dalam
Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2008 sejalan
dengan terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eskploitasi (KW.KTN 2008 008Ep) dengan janga waktu 2 (dua
tahun).
CV Sanga Sanga Perkasa memulai kegiatan operasi produksi pada Tahun
2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara dengan jangka waktu 3
(tiga) tahun/ berkahir tahun 2012. Informasi yang didapatkan oleh informan pada
tanggal 20 April 2012 CV Sanga Sanga Perkasa mengajukan surat Permohonan
Perpanjangan IUP Oprasi Produksi. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur untuk pengambilan sda yang ada di RT.24 Kelurahan Sangasanga Dalam.
Maka terbitlah surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Sanga
Sanga Perkasa dengan jangka waktu 2 tahun dengan ketentuan 1 ( satu) tahun
Produksi dan 1 (satu) tahun pasca tambang.
Dengan terbitnya surat ijin perpanjangan usaha pertambangan maka
Kepala Teknik Tambang CV Sanga Sanga Perkasa Bapak M. Budiman R
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melayangkan surat pemberitahuan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi
Tambang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam surat disebutkan bahwa kegiatan
operasional penambangan pada wilayah IUP-OP CV Sanga-Sanga Pekasa telah
berhenti pada 22 September 2013 dikarenakan cadangan batubara telah habis
ditambang. Kegiatan akan dilanjutkan dengan program reklamasi dan penutupan
tambang sebelum batas waktu IUP-OP berakhir pada Desember 2014.
Namun sampai IUP-OP berakhir CV Sanga Sanga Perkasa tidak
melaksanakan kegiatan reklamasi di seluruh wilayah pasca tambangnya. Alat
kerja milik kotraktornya (PT PUTRA MANDIRI) sudah ditarik. Bahkan CV
Sanga Sanga Perkasa meninggalkan Void/lubang tambang yang bersatu dengan
Void CV Surya Bersinar seluas ± 6 Ha dengan kedalaman 40-50 meter berjarak
kurang dari 100 meter dari rumah penduduk. (Dokumen – dokumen gerakan
sosial sangasanga melawan, 2019). Dengan tidak adanya kegiatan reklamasi dari
pihak perusahaan pertambangan batu – bara maka lubang bekas tambang
dibiarkan saja dan memberikan efek merugikan bagi masyarakat RT. 24
Kelurahan Sangasanga Dalam seperti lingkungan yang tidak huni.
Lingkungan di RT. 24 Sangasanga Dalam menjadi kumuh dan
mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan lingkungan
tersebut menjadikan RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam memiliki kondisi
yang memprihatinkan ditambah lagi dengan settling pond CV Sangasanga
Perkasa yang jebol dan Disposal (timbunan tanah galian tambang) longsor.
Akibat jebolnya settling pond tersebut, air yang dimuntahkan membuat
banjir bandang dengan membawa material pasir menuju kali (parit) utama yang
melintasi RT. 23 Kelurahan Sangasanga Dalam dengan Kelurahan Sarijaya
sepanjang 4 km. Parit yang semula memiliki kedalaman 2m menjadi 0,5m
dikarenakan penuh dengan pasir dan lumpur. Jika terjadi hujan maka
menyebabkan pendanggakalan parit yang meluap ke permukiman warga.
Kerusakan lingkungan di RT.24 Kelurahan Sangasanga Dalam menjadi perhatian
khusus dari masyarakat yang tinggal di wilayah itu sendiri dan beberapa relawan
yang peduli tentang lingkungan.
Disamping itu, sejak IUP CV. Sangasanga Perkasa berakhirnya pada
Tahun 2014 dengan meninggalkan pertanggung jawaban yaitu masa reklamasi
yang tidak dilaksanaan oleh pihak CV Sangasanga Perkasa. Direktur Perusahaan
CV Sangasanga Perkasa yang bernama Bapak Okta pun masih ingin mengambil
sisa dari SDA berupa batu - bara yang ada di RT. 24 Kelurahan Sangasanga
Dalam. Perlu diketahui bahwa Bapak Okta merupakan salah satu orang yang
memiliki kekayaan serta berteman baik dengan beberapa orang yang mempunyai
jabatan di pemerintahan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga
CV. Sangasanga Perkasa dengan mudah mendapatkan ijin dari pihak pemerintah.
Melihat kondisi tersebut maka Bapak Zainuri selaku Ketua RT. 24 dan
Bapak Dasi selaku Sekretaris RT. 24 melakukan pembicaraan dan merancang
strategi untuk melawan CV Sangasanga Perkasa terkhususnya Bapak Okta
sebagai Direktur dari CV. Sangasanga Perkasa yang menyebabkan lingkungan di
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RT. 24 menjadi tidak layak huni. Bapak Zainuri dan Bapak Dasi merupakan
karyawan dari perusahaan pertambangan. Dengan adanya kondisi yang sangat
memprihatinkan maka Bapak Zainuri beserta Bapak Dasi sangat menyesal
mengapa mereka pernah duduk dalam suatu pekerjaan yang rata – rata membuat
suatu wilayah menjadi tidak layak huni.
Sebelum mereka merencanakan strategi bagaimana cara menuntut CV.
Sangasanga Perkasa, alangkah lebih baiknya lagi menarik masyarakat untuk ikut
serta menuntut hak RT. 24 yaitu CV. Sangasanga Perkasa melakukan masa
reklamasi. Seperti yang diketahui bahwa jika hanya 2 orang saja yang menuntut
maka Bapak Okta akan terus melakukan kegiatan sesuka hati tanpa memikirkan
bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di RT. 24 dengan kata lain tidak
dihiraukan atau tidak diperdulikan.
Dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak Zainuri dan Bapak Dasi dan
mellihat kerusakan lingkungan yang sangat memprihatinkan membuat masyarakat
tergerak untuk ikut serta melakukan penuntutan kepada pihak CV Sangasanga
khususnya Bapak Okta. Dalam sebuah pertemuan tersebut sekelompok
masyarakat ini pun tidak hanya ingin menuntut CV. Sangasanga Perkasa tetapi
juga pihak pemerintah yang sudah membiarkan CV. Sangasanga Perkasa tidak
melakukan masa reklamasi.
Sekelompok masyarakat ini belum mempunyai nama tetapi mereka
menyetujui bahwa kelompok ini disebut dengan sebuah “gerakan” dimana kata itu
sendiri mengartikan bahwa ada sekelompok masyarakat yang sangat serius dalam
menuntut CV. Sangasanga Perkasa, memberikan teguran untuk pihak pemerintah
selaku pemimpin yang mengijinkan CV. Sangasanga Perkasa yang masuk di RT.
24 dan membuat sebuah kegiatan yang dimana mengembalikan kehidupan
masyarakat di RT. 24 Keluarahan Sangasanga Dalam.
Gerakan yang ada di RT. 24 juga mendapatkan dukungan dan bantuan
untuk menuntut CV. Sangasanga Perkasa dari para relawan – relawan cinta
lingkungan, para media serta JATAM yang memperkuat gerakan ini. Pada suatu
pertemuan ada salah satu relawan menyarankan nama untuk gerakan ini yaitu
Gerakan Sangasanga Melawan. Dimana nama tersebut mempertegas bahwa
gerakan ini tidak main – main atau hanya menggebu – gebu diawal saja.
Bentuk gerakan sosial “Sangasanga Melawan”
Bukan hanya menyepakati nama Gerakan Sangasanga Melawan tetapi
Gerakan Sangasanga Melawan serta relawan – relawan cinta lingkungan dan
JATAM juga bersamasama mendiskusikan apa langkah – langkah yang harus
diambil dalam menuntut CV. Sangasanga Perkasa atau bahkan bentuk yang akan
dilaksanakan oleh Gerakan Sangasanga Melawan dalam mengembalikan kondisi
lingkungan RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam. Ada 5 bentuk yang disetujui
bersama dalam hal melawan pertambangan batu – bara yaitu :
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1. Demontrasi kepada pihak pemerintah dan CV. Sangasanga Perkasa dalam
bentuk penolakan IUP CV. Sangasanga Perkasa yang diterbitkan kembali
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Bapak Okta selaku Direktur CV Sanga Sanga Perkasa mengirimkan
surat kepada Ketua RT 24 dengan Perihal Pemberitahuan Kegiatan CV
Sanga Sanga Perkasa dan Permohonan Sosialisasi warga RT 24.
Pengiriman surat masuk pertambangan CV Sangasanga membuat pihak
masyarakat khususnya gerakan Sangasanga Melawan terkejut dan tak
menyangka bahwa perusahaan pertambangan batu – bara akan masuk
lagi dan mengambil sda yang sisa sedikit untuk kepentingan pribadi
perusahaan tersebut.
Melihat kondisi tersebut maka gerakan Sangasanga Melawan
membawa aparat penegak hukum, Kepolisian serta CV Sangasanga
Perkasa untuk mempertegas kembali bahwa sda yang ada di RT. 24
Kelurahan Sangasanga Dalam sudah tidak bisa diambil lagi. Dengan
adanya ketegasan dari masyarakat maka diadakan pertemuan antara
warga RT 24 dengan menagement CV Sanga Sanga Perkasa yang
dihadiri langsung oleh Direktur CV Sanga Sanga Perkasa. Warga sepakat
menolak kegiatan penambangan kembali CV Sanga Sanga Perkasa di
Wilayah RT 24 dengan alasan dampak lingkungan.
Pertemuan tersebut memberikan sebuah hasil berupa tidak bisa lagi sda
yang ada di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam diambil karena sda
yang hampir habis dan sda tersebut akan di kelola kembali oleh
masyarakat karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah. Setelah
diadakannya diskusi tersebut masyarakat melakukan penyetopan aktivitas
alat berat CV Sanga Sanga Perkasa yang menggaruk lahan yang belum
dibebaskan milik salah satu warga RT 24 terjadi adu mulut yang sengit
antara warga dengan pihak perusahaan termasuk Anggota TNI yang
menjaga alat CV Sanga Sanga Perkasa.
Untuk mencegah konflik yang lebih luas, maka usai aksi penyetopan
tersebut, pengurus RT 24 menemui Camat Sangasanga dan memohon
bantuan agar bisa memfasilitasi pertemuan antara warga RT 24 dengan
Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan untuk
menyelesaikan permasalahan warga yang sudah bersepakat menolak
beroprasinya kembali CV Sanga Sanga Perkasa di Wilayah RT 24
Kelurahan Sangasanga Dalam.
Karena pertemuan tidak kunjung dilaksaksankan sebagai mana isi
berita acara pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu masyarakat
menemui Wakil Ketua DPRD Povinsi Kaltim Bapak Muhamad Samsun
di ruang kerjanya. Masyarakat memohon bantuan Bapak Samsun agar
mendesak Dinas ESDM agar segera menggelar pertemuan dengan warga
RT 24 untuk menyelesaikan permasalahan antara RT 24 dengan CV
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Sanga Sanga Perkasa. Pertemuan ini juga dihadiri Dinas ESDM Provinsi
yang diwakili Bapak Wagimo.
Diadakan rapat kembali untuk penyelesaian masalah antara RT 24
Kelurahan Sangasanga Dalam dengan CV Sanga Sanga Perkasa. Dinas
ESDM Provinsi Kaltim sudah jelas dinyatakan CV Sanga Sanga Perkasa
untuk saat ini DILARANG melakukan kegiatan penambangan hinga
memenuhi atau melengkapi dokumen-dokumen perizinan seperti halnya
ijin lingkungan, settling pond, limbah dan ijin-ijin lainnya.
Tidak hanya dengan melakukan penolakan melalui jalur hukum tetapi
gerakan “Sangasanga Melawan” melakukan aksi demonstrasi damai
dimana melakukan upacara yang diadakan tanggal 17 Agustus 2019 di
lubang tambang CV.Sangasanga Perkasa, demo di kantor lurah serta
mengadakan konfrensi pers.
2. “Melawan” dengan menanam
Pemaparan dari James Scott dari 4 tipologi perlawanan membuka
pemikiran penulis bahwa perlawanan yang dilakukan oleh gerakan sosial
Sangasanga Melawan memiliki 3 perlawanan yaitu aktif, simbolik, dan
instrumental.
Oleh karena itu, masyarakat melakukan kegiatan menanam sehingga
mencegah masuknya CV Sangasanga Perkasa secara illegal. Seperti
penyampaian sebelumnya, pekerjaan masyarakat di RT. 24 sebagaian
besar sebagai petani, berternak dan berkebun. Oleh karena itu, gerakan
“Sangasanga Melawan” mengajak masyarakat untuk memanfaatkan
lahan pasca tambang sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan
perternakan sehingga lingkungan di RT. 24 Kelurahan Sangasanga bisa
menjadi lingkungan yang layak huni. Dengan adanya perencanaan
tersebut maka maka para petani, kebun serta ternak sangat mendukung.
Kegiatan tersebut juga dilakukan di dekat bekas tambang batu – bara
sehingga masyarakat juga bisa mencegah masuknya CV Sangasanga
Perkasa untuk masuk secara illegal di RT. 24. Dari hasil beternak serta
menanam akan dijual belikan untuk masyarakat yang membelinya
sehingga uang yang didapatkan akan dikelola kembali untuk membangun
RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam menjadi lingkungan yang
diinginkan.
3. “Melawan” dengan membangun
Perlawanan lain yang dilakukan masyarakat khususnya Gerakan
Sangasanga Melawan tidak hanya menanam tetapi juga membangun
sebuah fasilitas – fasilitas pendukung agar masyarakat di RT. 24 bisa
melakukan pertemuan dengan nyaman, memberikan anak – anak usia
dini tetap bermain, dan memberikan salah satu contoh untuk daerah lain
bahwa lingkungan pasca tambang bisa bangkit dari masa keterpurukan.
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Salah satu bentuk gerakan sosial ini masuk dalam 3 tipologi
perlawanan sama seperti bentuk gerakan sosial “menanam” yaitu
perlawanan aktif, simbolik dan instrumental.
Kata “membangun” yang di maksud pada gerakan ini adalah
melakukan pembangunan berupa balai pertemuan RT. 24 Kelurahan
Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara
serta pembuatan taman bermain yang ada di RT.24 Kelurahan
Sangasanga Dalam yang letaknya ada di samping kiri pintu masuk gapura
RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam.
4. “Melawan” melalui pendidikan dini
Pendidikan dini merupakan sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk
masyarakat di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam khususnya anakanak. Pada materi yang diberikan oleh guru tidak hanya tentang
lingkungan tetapi juga menanamkan kepercayaan diri kepada setiap anak
– anak bahwa mereka mampu untuk mengasah kreatifitas atau bakat yang
sudah dimiliki seperti teater, bermain alat musik, dan sebagainya.
Pembahasan ini peneliti jelaskan ada 3 tipologi perlawanan yang
digunakan sama seperti bentuk gerakan “menanam” dan “membangun”.
Ada hal yang berbeda yang di lakukan di RT.24 Kelurahan Sangasanga
Dalam tetapi hal ini menjadi biasa di lingkungan lain karena adanya
perbedaan masalah khususnya pada bidang Lingkungan dan Pendidikan
Dini.
5. Kampanye perlawanan melalui media sosial, surat kabar, dan spanduk –
spanduk
Dengan adanya teguh pendirian dari direktur CV. Sangasanga Perkasa
yaitu Bapak Okta maka gerakan Sangasanga Melawan selain melakukan
hal – hal yang sudah di jelaskan sebelumnya membuat juga sebuah
spanduk yang dimana mempertegaskan untuk CV. Sangasanga Perkasa
tidak boleh masuk di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam. Dengan cara
ini pun membuktikan bahwa masyarakat yang da di RT. 24 Kelurahan
Sangasanga Dalam sangat menolak CV. Sangasanga Perkasa untuk
kembali di RT. 24. Sumber Daya Alam (SDA) yang ada disana juga
sudah tidak bisa diambil karena sudah habis. Dengan adanya ketegasan
dari gerakan sosial Sangasanga Melawan maka perlawanan yang
digunakan adalah perlawanan instrumental.
Gerakan sosial “Sangasanga Melawan memiliki beberapa bentuk dalam
mengembalikan lingkungan yang sudah tidak layak huni di RT. 24
Kelurahan Sangasanga Dalam menjadi lingkungan yang layak huni dan
memberikan contoh kepada lingkungan yang sama – sama terkena
dampak dari aktivitas tambang batu – bara. Ada 5 bentuk gerakan yang
diberikan untuk masyarakat di RT. 24 yaitu Demontrasi dalam bentuk
penolakan IUP CV Sangasanga Perkasa yang diterbitkan kelmbali oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, “Melawan” dengan menanam,
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“Melawan” dengan membangun, “Melawan” melalui pendidikan dini, dan
Kampanye perlawanan melalui media sosial, surat kabar, dan spanduk –
spanduk. Dengan adanya 5 bentuk gerakan sosial “Sangasanga Melawan”
diharapkan bisa membuat suatu perubahan yang positif untuk RT 24
Kelurahan Sangasanga Dalam.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan penelitian ini adalah setahun sebelum CV. Sangasanga Perkasa
meninggalkan RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam seharunya melakukan masa
reklamasi yang dimana sudah ada di Surat Kepala Tambang CV. Sangasanga
sendiri. Implementasinya CV. Sangasanga Perkasa meninggalkan begitu saya
yang membuat lingkungan di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam menjadi tidak
layak huni tetapi dengan kejadian tersebut Direktur Perusahaan CV Sangasanga
Perkasa yang bernama Bapak Okta pun masih ingin mengambil sisa dari SDA
berupa batu - bara yang ada di RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam.
Perlu diketahui bahwa Bapak Okta merupakan salah satu orang yang
memiliki kekayaan serta berteman baik dengan beberapa orang yang mempunyai
jabatan di pemerintahan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga
CV. Sangasanga Perkasa dengan mudah mendapatkan ijin dari pihak pemerintah.
Dengan melihat kondisi yang semakin buruk Bapak Zainuri dan Bapak
Dasi serta masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Sangasanga Melawan
dibantu oleh relawan – relawan dan JATAM melakukan penunututan hak secara
serius dari Demontrasi penolakan IUP CV. Sangasanga Perkasa dihidupkan.
Bahwa sudah disampaikan pada bab seblumnya, bahwa SDA yang ada di RT. 24
Kelurahan Sangasanga Dalam tidak dapat diambil lagi.
Dengan keras kepala Bapak Okta selaku Direktur CV. Sangasanga
Perkasa tetap ingin mengambil SDA yang seharusnya tidak bisa maka pihak
Pemerintah Provinsi mengijinkan CV. Sangasanga Perkasa untuk mengambil sisa
yang seharusnya tidak bisa diambil lagi, tetapi karena ada perjanjian antara Bapak
Okta dan pihak pemerintah maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
mengijinkan.
Tidak hanya melakukan demontrasi tetapi Gerakan Sangasanga Melawan
juga melakukan kegiatan positif yang dampaknya akan membuat masyarakat
mengalami keuntungan tanpa ada campur tangan pemerintah Kecamatan yaitu :
1.) Melawan dengan menanam
2.) Melawan dengan membangun
3.) Melawan melalui pendidikan dini
4.) Kampanye perlawanan melalui media sosial, surat kabar, dan
spanduk – spanduk
Pada pembahasan yang peneliti sajikan, ada 3 tipologi perlawanan
menurut James Scott yang memperkuat penelitian ini. Perlawan Aktif yaitu
sebuah perlawanan yang memberikan bentuk secara terang-terangan. Dimana
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gerakan sosial Sangasanga Melawan memberikan peringatan dengan
mengunjungi dan mengetahui serta meminta pertanggung jawaban bagaimana
perusahaan pertambangan bisa berhenti untuk melakukan pengambilan sda yang
ada di RT.24 Kelurahan Sangasanga Dalam dan melakukan masa reklamasi.
Perlawanan yang selanjutnya adalah Simbolik. Perlawanan ini dominan
untuk “Menanam”, “Membangun”, dan “Pendidikan Dini” dimana 3 hal tersebut
sangat biasa di wilayah atau di tempat lain tetapi di RT. 24 Kelurahan Sangasanga
Dalam menjadi sebuah perlawanan untuk pengembalian lingkungan serta
pengetahuan agar masyarakat lebih mancintai lingkungan sekitar.
Saran
Adapun saran dalam penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Provinsi
Kalimantan timur harus lebih memerhatikan kondisi lingkungan yang akan
dilakukan aktivitas pertambangan batu – bara. Perijinan tambang batu – bara
sudah di tangan provinsi yang artinya pemerintah provinsi haru melihat
bagaimana kondisi lingkungan yang ada di suatu wilayah guna tetap menjaga
kesejahteraan masyakat. Melakukan perjanjian dan jika melanggar hukum akan di
kenakan sanksi yang tidak tanggung – tanggung seperti pencabutan IUP-OP.
Kedua, Pemerintah Kecamatan serta Kelurahan lebih mengawasi wilayah
– wilayah yang di dalamnya terdapat aktivitas pertambangan batu – bara. Sebagai
pemimpin pemerintah seharusnya terjun langsung ke wilayah yang ada aktivitas
tambang batu – bara karena pemerintah provinsi tidak bisa mengontrol aktivitas
pertambangan batu – bara sudah sesuai atau belum dengan aturan atau perjanjian
yang sudah di sepakati bersama.
Ketiga, CV SSP seharusnya lebih mengontrol emosi untuk mengambil sda
di suatu wilayah. Memang sudah ada surat IUP-OP yang dihidupkan tetapi perlu
adanya rasa kasihan dengan kondisi lingkungan yang sudah rusak pada akhir
tahun 2014. Cukup perusahaan tambang batu – bara di cap sebagai perusak
lingkungan jangan CV SSP melanjutkan pola pikir masyarakat yang negatif.
Selain itu, gerakan Sangasanga Melawan juga perlu perbaikan pola pikir
masyarakat dimana suatu keputusan lihatlah kedepannya bagimana 1 tahun akan
memberikan timbal balik apa ke masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui
cukup masa lalu di sesali, untuk masa sekarang jangan diulangi dan memperbaiki
lingkungan dengan tujuan mensejahterakan masyarat.
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