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Abstrak 

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya berasal dari 
tambang. Tambang yang ada di Indonesia sebagian besar telah dikuasai perusahaan besar baik 
milik lokal maupun asing. Namun, Indonesia tidak hanya memiliki tambang dengan kuasa 
korporasi diatasnya, tetapi juga ada tambang rakyat. Studi ini fokus pada tambang rakyat atau 
artisanal mining / small-scale mining. Selama ini banyak studi membahas tambang korporasi, 
namun tambang rakyat jarang disentuh. Mengapa studi tambang rakyat penting? Karena 
tambang rakyat menyangkut hajat hidup, ada ribuan rakyat yang menggantungkan hidupnya 
secara mandiri pada tambang rakyat. Ketua The Geological Society of London, Sir Mark 
Moody Stewart menyebutkan kondisi tambang rakyat umunya sangat buruk, dari segi 
kesejahteraan masyarakat sekitar, kesehatan maupun keselamatan penambang tradisional. 
Globalisasi telah merubah banyak hal, pertemuan kepentingan yang melegalkan jalan 
globalisasi juga ada ditambang rakyat. Penggalian yang sangat memperhatikan keselamatan 
penggali berubah menjadi penggalian yang sangat memperhatikan kecepatan memperoleh hasil. 
Ini terjadi karena kebutuhan pasar serta kebutuhan penggali pada komoditas hasil tambang. 
Kenapa globalisasi? Karena adalah hal yang sangat naif kalau kita menganggap bahwa 
globalisasi terjadi pada ranah lokal hanya saat korporasi global seperti MNC atau TNC bediri 
diatasnya. Globalisasi merambah berbagai segi, termasuk segi paling lokal seperti tambang 
rakyat. Persoalan tambang rakyat jarang disentuh oleh peneliti khususnya peneliti Indonesia 
sehingga sifatnya masih tergolong belum tereksplor. Masalah maupun dampak dan pengaruhnya 
belum terindentifikasi dengan jelas. Paper saya tidak sekedar mencoba untuk membuka wacana 
tentang tambang rakyat, tetapi memberi tawaran kacamata dan pisau baru dalam membedah 
fenomena yang dianggap sangat lokaly tersebut. Fenomena tambang rakyat adalah fenomena 
yang melibatkan banyak aktor, dimana aktor-aktor tersebut memanfaatkan moment-moment 
produktif di sekitaran tambang rakyat. Tambang rakyat bukanlah persoalan kecil, tambang 
rakyat adalah mainan besar yang terus menerus dianggap “kecil”, oleh karena perlu kacamata 
dan pisau khusus dalam membedahnya. Paper ini berusaha membahas dua problematis 
konseptual yaitu konsep globalisasi dan metode dalam menangkap fenomena globalisasi. 
Globalisasi dilihat dengan kacamata berbeda oleh Anna Tsing. Ia melihat globalisasi dengan 
logika terbalik. Globalisasi dilihat dari sisi lokal, globalisasi bukan dilihat sebagai datangnya 
kepentingan global ke ranah lokal tetapi pertemuan antar kepentingan yang ada. Konsep ini 
yang saya gunakan dalam melihat fenomena globalisasi. Metode yang dipakai adalah metode 
yang dikemukakan oleh Peter Checkland yaitu Soft Systems Methodology (SSM).Paper ini 
merupakan bagian dari penelitian yang masih saya lakukan. Dalam paper ini penelitian saya 
hanya menjadi contoh dalam melihat sebuah fenomena yang sangat lokaly di Indonesia 
sehingga paparan temuan penelitian tidak saya paparkan secara spesifik.  

Kata kunci: Globalisasi, Soft Systems Methodology, Tambang Rakyat 
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A.  PENDAHULUAN 

Studi ini melihat globalisasi dari konteks tambang rakyat. Studi-studi tentang 
sumber daya alam dalam ilmu sosial cenderung ke arah teortis hubungan antara negara, 
masyarakat dan pasar serta teoritis konflik sumberdaya alam. Saya mencoba melihat 
sumberdaya alam dari sisi globalisasi, khususnya sumberdaya alam yang tidak ada 
kuasa korporasi diatasnya, dalam hal ini yaitu tambang rakyat. Pemikiran yang selama 
ini berkembang bahwa globalisasi hadir dalam konteks sumberdaya alam hanya saat 
berdirinya Multi National Corporation (MNC) atau Trans National Corporation (TNC), 
padahal pada tambang rakyat yang tidak ada kuasa korporasi di atasnya sekalipun, 
globalisasi tetap berjalan.  

Tambang rakyat adalah tambang yang secara turun temurun dikerjakan oleh 
masyarakat atau penduduk setempat baik secara perorangan maupun kelompok dengan 
manajemen secara tradisional (2005:2). Selama ini telah banyak dilakukan penelitian 
yang berkenaan dengan tambang besar atau dalam hal ini perusahaan tambang. 
Penelitian tersebut dilakukan dengan menggali beberapa aspek terkait seperti relasi yang 
terjalin antara negara (state), perusahaan (coorporation) dan masyarakat (community). 
Beberapa penelitian menunjukkan relasi yang tidak seimbang yaitu terjadinya konflik 
kepentingan didalamnya, dimana coorporate memiliki kuasa yang lebih. Menurut saya 
sangat sedikit penelitian yang mencoba mengangkat persoalan pada tambang-tambang 
kecil terutama dalam hal ini tambang rakyat (artisanal mining). Padahal persoalan 
tambang rakyat adalah persoalan hidup rakyat kecil yang menggantungkan hidup. 
Artisanal and small-scale mining is more than simply an industry with the potential to 
contribute positively to foreign exchange earnings and employment; it is a way of life 
(2005:xxi). 

Konteks penelitian ini adalah tambang rakyat intan yang berlokasi di Cempaka  
yang telah ada puluhan tahun lalu dan telah menjadi gantungan hidup sekitar 7000 jiwa. 
Walaupun menjadi gantungan hidup namun keberadaan tambang tersebut hanya 
memperkaya sebagian pihak, kebanyakan pihak yaitu kaum marginal dalam hal ini para 
pendulang masih hidup dibawah kesejahteraan. Selain masalah kesejahteraan penduduk 
sekitar, tambang tersebut juga memiliki masalah lingkungan, pemerintah daerah justru 
merasa tidak memiliki kuasa dalam memperbaiki keadaan. Sangat disayangkan karena 
peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertambangan kota cenderung menjadi 
‘pencuci’ permata liar yang dihasilkan diluar tambang rakyat. Pencuci yang saya 
maksud adalah bahwa dari hasil penelitian awal diketahui bahwa dinas pertambangan 
mengeluarkan sejumlah sertifikat asal permata. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa 
permata yang disertifikati berasal dari tambang rakyat intan Cempaka. Yang menjadi 
masalah adalah dinas begitu saja memberika sertifikat pada setiap permata yang dibawa 
pedagang tanpa menyelidikinya. Sejatinya, sertifikat asal permata hanya bisa 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki alat pendeteksi asal permata, namun dinas 
setempat sama sekali tidak memilikinya. Sehingga permata yang diberikan sertifikat 
asal tanpa dilakukan uji laboratori.  

Martapura adalah kola perdagangan permata yang pesat, bahkan menurut 
pedagang besar yang sudah keliling Indonesia bahkan dunia untuk perdagangan 
permata, mengakui bahwa di Indonesia di Martapura lah paling cepat peredarannya. 
Paling cepat tersebut artinya adalah cepat ganti mode permata yang trend dan cepat ada 
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permata baru. Permata baru tersebut hanya sedikit dihasilkan oleh tambang rakyat, 
paling banyak peredaran permata baru diisi oleh permata asing. Permata asing masuk ke 
kota Martapura dan Banjarbaru tanpa perijinan. Oleh karena itu permata tersebut 
sebenarnya adalah barang selundupan atau ilegal. Namun, dinas pertambangan 
banjarbaru bisa merubah barang selundupan tersebut menjadi barang legal khas daerah 
dengan pemberian sertifikat. Sebenarnya sertifikat dihadirkan dinas pertambangan kota 
Banjarbaru adalah untuk mengontrol dalam artian adalah untuk sekedar mengetahui 
peredaran permata di Kalimantan Selatan. Namun, dampak negatif dari pemberian 
sertifikat asal permata yang dilakukan tanpa riset tersebut justru dimanfaatkan berbagai 
pihak untuk mencuci permata selundupan mereka. Mengapa perlu dicuci? Hal ini 
berkaitan dengan sertifikat, sertifikat itu penting bagi pedagang dikarenakan beberapa 
pembeli permata menginginkan permata lengkap dengan sertifikat kandungan dan 
sertifikat asal, selain itu dengan adanya sertifikat maka perdagangan permata keluar 
negeri menjadi relatif mudah. Itulah segelintir masalah dalam penanganan tambang 
rakyat yang saya temukan dilapang. Bahwa terdapat proses-proses sosial dalam hal ini 
yaitu friction  yang terus berlangsung karena terdapat productive moment di dalamnya. 

Globalisasi mewujudkan diri dalam tambang rakyat dalam bentuk pertemuan 
antar lokal. Dalam pertemuan tersebut terdapat moment-moment produktif yang 
dimanfaatkan banyak aktor. Moment-moment produktif yang dimanfaatkan tersebut-lah 
yang membuat globalisasi terus berproses dalam berbagai ranah kehidupan. Sehingga 
untuk mengetahui bagaimana proses globalisasi terjadi maka yang perlu diketahui 
adalah (1) Productive Moments seperti apa yang dimanfaatkan dalam hubungan antar 
lokal sehingga globalisasi terus berlangsung? Dan (2) Pihak manakah yang paling 
diuntungkan dan paling dirugikan dalam memanfaatkan productive moments tersebut?. 

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah modal utama dalam memetakan 
problematika yang ada pada fenomena yang diteliti. Hal tersebut juga menjadi dasar 
dalam membuat rich pictures, sehingga nantinya akan tergambarkan dengan jelas 
intervensi yang akan diberikan oleh aktor-aktor terkait.  

B.  ANALISIS METODOLOGIS 

Globalisasi sebagai sebuah fenomena yang kompleks harus didekati dengan 
metode yang mampu menangkap kekompleksannya tersebut. Soft System Methodology 
adalah sebuah metode dalam Kualitatif Participation Action Research (PAR) yang 
mampu menangkap kekompleksan sebuah fenomena. Dalam penelitian saya, SSM 
dipilih, dikarenakan dari Problem Situation Considered Problematic yang telah saya 
telusuri dan paparkan diatas menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sumber daya 
alam yang tidak ada kuasa korporasi diatasnya, dalam hal ini konteksnya adalah 
tambang rakyat intan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan 
Selatan merupakan masalah yang kompleks. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan 
hubungan penambang tradisional dengan lingkungannya, tetapi ada pemilik modal 
berupa tanah dan mesin disana, ada pedagang kecil dan besar, serta juga ada 
pemerintah. Kekompleksan ini akan sulit ditangkap jika menggunakan metode 
kuantitatif atau kualitatif diskriptif semata. Ciri khas Soft Systems Methodology salah 
satunya adalah situasi masalah yang diteliti komplek dan diinginkan perubahan, 
perkembangan dan perbaikan dalam masalah tersebut. Metodologi SSM berjenis action 
research dan didasarkan pada system thinking. Sedangkan modeling dan simulation-nya 
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berupa konseptual model, tidak ada validasi, tidak ada simulasi dan bersifat learning 
systems.  

Tahap-tahap dari Soft Systems Methodology adalah sebagai berikut :Tahap (1) 
yaitu problem situation considered problematic adalah tahap dimana masalah terlihat 
tidak berstruktur dengan jelas, masalah tersebut begitu kompleks ada begitu banyak 
messy didalamnya, masalah tersebut memliki banyak perspertif atau view. Tahap (2) 
problems situation expresed, dalam tahap ini masalah telah diungkapkan secara 
tersetruktur melalui tiga analisis. Pertama adalah analysis one berupa intervention 
anaysis yaitu menentukan client (orang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
intervensi terjadi), problem solver atau partitioners (orang atau sekelompok orang yang 
akan melakukan transformasi), problem owner (orang atau sekelompok orang yang 
berkepentingan atau mendapat pengaruh dari masalah maupun mendapat pengaruh dari 
penyelesaian masalah atas transformasi yang nantinya dilakukan). Kedua adalah 
analysis two berupa social systems analysis yaitu menginvestigasi tiga hal penting 
dalam diri problem owner yaitu roles, norms and value. Ketiga adalah analysis three 
berupa political systems analysis yaitu untuk menginvestigasi kuasa atau power yang 
ada dalam situasi tersebut, kekuasaan dari problem owner seperti apa harus diketahui 
dengan jelas.  

Namun analisis dua dan tiga adalah analisis yang dibuat setelah melakukan 
penelitian, sehingga dalam tahap ini (proposal) saya hanya akan sampai pada analysis 
one. Analisis satu yaitu memaparkan elemen yang terkait dalam penelitian, dalam hal 
ini adalah client, problem solver atau practitioners, dan problem owner atau owner of 
the issue (s) addressed. Client yaitu orang atau kelompok orang yang menyebabkan 
terjadinya intervensi, dalam rancangan penelitian ini yang menjadi client adalah peneliti 
sendiri. Sedangkan problem solver yaitu orang atau kelompok orang yang melakukan 
intervensi, dalam penelitian ini yang menjadi problem solver adalah peneliti sendiri. 
Dan yang ketiga problem owner yaitu orang atau kelompok orang yang berkepentingan 
atau yang terkena dampak dari situasi atau hasil dari perbaikan atas situasi, dalam 
penelitian ini adalah para pendulang tambang rakyat intan, pemilik modal, pedagang, 
kemasan, serta pemerintah daerah. 

Dalam tahapan selanjutnya masih tahap (2), akan menghasilkanrich pictures. 
Rich pictures adalah sebuah tahap dimana peneliti dan pembimbing sebagai problem 
solver mendeskripsikan kekompleksan masalah yang ada di tambang rakyat intan. Rich 
picture tersebut juga akan menjadi jalan awal bagi peneliti untuk menentukan relevan 
system dalam persoalan tersebut.  

Tahap (3) yaitu root definition of relevant purposeful activity systems, 
merupakan tahap dimana saya akan membangun definisi akar permasalahan yang 
mencakup pandangan tertentu terhadap situasi masalah sesuai dengan perspektif yang 
relevan. Dalam tahap ini, relevant sistem akan dikendalikan oleh CATWOE. CATWOE 
adalah C atau Customers yaitu penerimamanfaatdari proses transformasi. A atau Actors 
yaitu siapaygmelakukanTransformasi. T atau Transformation Process yaitu konversi 
dari input menjadi output. W atau Weltanschauungyaitu Worldview yang membuat 
Transformasiberartidalamkonteks. O atau Owner yaitu Orang ygbisamenghentikan 
Transformasi. Dan E atau Environment Constrains yaitu elemendiluarsistem yang 
mempengaruhi proses Transformasi. 
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Tahap (4) yaitu conceptual models of the systems (holons) named in the root 
definitionadalah tahap dimana saya akan membuat model konseptual yang memaparkan 
bekerjanya sistem sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sistem dalam tahap ini 
menggambarkan input dan output dalam transformasi yang menjadi tujuan. Tahap (5) 
comparison of models and real world, yaitu tahap membandingkan model konseptual 
yang dibuat dengan dunia kenyataan. Selain membuat matriks yang berguna dalam 
membandingkan, saya juga akan melakukan diskusi dan debat keberbagai pihak 
khususnya yang menangani persoalan tambang rakyat yaitu dinas pertambangan 
berkaitan dengan model tersebut. Tahap (6) yaitu changes, systematically desirable, 
culturally feasible, yaitu tahap dimana saya akan melakukan debat terhadap perubahan 
yang diinginkan dengan berbagai pihak terkait. Perubahan tersebut berupa (a) 
perubahan prosedur, (b) perubahan struktural, dan (c) perubahan sikap dan budaya. 
Terakhir tahap (7) yaitu action to improve the problem situation, yaitu melakukan aksi 
dalam perbaikan yang dilakukan terhadap situasi masalah.  

Problem owner dalam studi ini adalah (1) Pendulang  di tambang rakyat intan. 
(2) Pemilik Tanah dan Pemilik Mesin. (3) Pedagang kecil, pedagang besar. (4) 
Pengrajin. (5) Masyarakat, (6) Pemerintah yaitu dari dinas Pertambangan Kota 
Banjarbaru, Dinas Pariwisata Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, Lurah Sungai Tiung, 
Puskesmas Kecamatan Cempaka, Lembaga Sertifikat Batu Mulia Kabupaten Banjar. 

Banyak pihak yang terlibat dalam tambang rakyat, baik terlibat secara langsung 
maupun tidak. Aktor yang terlibat selain aktor lokal juga aktor global atau aktor dari 
luar Indonesia. Tambang rakyat memang terlihat dan diperlihatkan sebagai mainan 
‘kecil’. Sehingga dampak dari mainan kecil tersebut tidak terlalu dipedulikan sebagian 
pihak termasuk juga pemerintah pusat. Metode SSM mampu memperlihatkan 
banyaknya aktor yang terlibat. 

C.  ANALISIS KONSEPTUAL  

John Urry dalam The Global Complexity menyebutkan, bahwa selama ini 
konsep globalisasi baik dalam kajian ilmu sosial maupun dalam kajian ilmu lain belum 
diteoritiskan secara memadai. Menurutnya selama ini konsep globalisasi hanya 
dipergunakan dengan perannya sebagai sebab maupun akibat. Beberapa tinjauan konsep 
globalisasi yang saya telusuri salah satunya adalah Anthony Giddens, dimana konsep 
globalisasinya telah banyak dikutip orang dibelahan dunia menilai globalisasi sebagai 
sebab dari proses detradisionalisasi dan homogenisasi. Sedangkan teoritis sosial lain 
yaitu George Ritzer menilai globalisasi adalah sebab dari menyebarnya nothing atau 
kehampaan keseluruh  belahan dunia. Bagi Urry, globalisasi seharusnya dilihat sebagai 
sebuah fenomena yang kompleks, tidak sekedar dilihat perannya sebagai sebab atau 
akibat semata. Selain mengkritisi konsep globalisasi yang ada, Urry juga mengkritisi 
metode dalam menangkap fenomena globalisasi . Lebih lanjut Urry memaparkan bahwa 
fenomena globalisasi dikaji dalam kompleksitas ilmu dapat memberikan konsep dan 
metode yang memperjelas posisi globalisasi dan perkembangannya.  

Globalisasi telah dilihat dengan kacamata berbeda oleh Anna Tsing. Ia justru 
melihat globalisasi dengan logika terbalik. Globalisasi dilihat dari sisi lokal-lokal, 
globalisasi dilihat bukan sebagai fenomena yang menghomogenisasi, globalisasi bukan 
dilihat sebagai datangnya kepentingan global ke ranah lokal tetapi pertemuan antar 
kepentingan lokal-lokal yang ada. Anna Lowenhaupt Tsing adalah seorang Antropolog 
dari Universitas California  pada tahun 1994 mendapat penghargaan Benda Prize yaitu 
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penghargaan dari asosiasi ilmuwan Amerika dengan spesialisasi Asia. Ia melakukan 
penelitian di beberapa negara Asia, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penelitian 
Tsing fokus di lokasi Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Ada beberapa jurnal 
yang ditulis Tsing tentang hasil penelitiannya tersebut dan setidaknya dua buku yaitu In 
the Realm of the Diamond Queen yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan judul “Di bawah Bayang-Bayang Ratu Intan” dan “Friction An Ethnography of 
Global Connection”. Buku Friction sekarang ini menjadi buku wajib untuk mahasiswa 
antropologi di beberapa universitas di Eropa. Buku tersebut setidaknya telah 
memberikan angin segar bagi para antropolog, mengingat selama ini beberapa 
Antropolog merasa tidak memiliki landscape yang jelas dalam studi-studi globalisasi 
yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tsing lewat buku tersebut, 
mengemukakan sebuah logika terbalik dari logika-logika yang ada selama ini tentang 
globalisasi. Logika terbalik inilah yang telah membuka pintu masuknya antropolog-
antropolog kedalam studi tentang globalisasi.   

Studi ini menggunakan kerangka field work-nya Anna Tsing dalam buku 
Friction tersebut.Tsing mengemukakan sebuah analisis mengenai proses sosial. Proses 
sosial yang diistilahkannya dengan “friction”. Friction atau friksi atau gesekan 
merupakan sebuah proses yang terus berjalan, proses yang mana melibatkan dua hal 
yang paradoksal, yaitu legal dan ilegal, publik dan privat, hukum dan kekerasan serta 
lain sebagainya. Gesekan tersebut terus dipertahankan untuk memenuhi kepentingan 
aktor-aktor yang disebut Tsing dengan istilah frontiers. Menurut Tsing, budaya terus 
diproduksi dalam interaksi yang disebut friction. Koneksi global terus terjadi karena 
adanya friction dan friction-lah yang membuah koneksi global berjalan dengan kuat dan 
efektif. Koneksi global mempertemukan agenda lokal dengan agenda nasional serta 
agenda global. Masyarakat setempat atau masyarakat lokal menjadi aktor aktif dalam 
mencapai tujuan global. Mimpi universal berkaitan dengan kesejahteraan diiming-
imingi kepada masyarakat lokal, disinilah kepentingan global dan kepentingan lokal 
bertemu dalam friction. Istilah “kesejahteraan” masuk dalam masyarakat lokal lewat 
konstuksi kebutuhan-kebutuhan palsu yang merupakan bentuk ekspansi kapitalis. 
Sehingga sumber daya (hutan, tambang, dll) dijadikan komoditas oleh masyarakat lokal 
sendiri untuk membeli hal yang dianggap sebagai “kesejahteraan”. 

Globalisasi bukan hanya, atau bahkan terutama, tentang saling ketergantungan 
ekonomi, tetapi tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan kita. Peristiwa 
di tempat yang jauh, entah yang berkaitan dengan ekonomi atau tidak, memperngaruhi 
kita secara lebih langsung dan segera daripada yang pernah terjadi sebelumnya. 
Sebaliknya, keputusan yang kita ambil sebagai individu-individu sering kali memiliki 
implikasi global (2002:35). Globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat 
relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur, dan 
penduduk yang melewati batas-batas nasional via jaringan masyarakat global (Ritzer, 
2003:590). Studi ini akan melihat fenomena globalisasi dalam lokalitas, yaitu 
bagaimana agenda lokal bertemu dengan agenda global sehingga friction terus terjadi. 
Kesejahteraan menjadi mimpi, karena masyarakat lokal hanya menjadi aktor aktif dalam 
melaksanakan kebutuhan global, kebutuhan global yang mengedepankan prinsip 
kapitalisme yaitu biaya seminim mungkin, sehingga masyarakat lokal hanya 
memperoleh sedikit keuntungan bahkan hanya sedikit imbalan dari kerja keras mereka.  

Tsing dalam Introduce buku Friction mengemukakan “Global connections are 
everywhere. So how does one study the global?”. Dalam Friction, Tsing mencoba 
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memaparkan sisi mana atau logika seperti apa yang bisa menjadi landscape penelitian. 
Tsing mengemukakan tentang global connection yang dilihatnya dengan logika terbalik, 
dimana ia mampu menarik konsepsi-konsepsi lokal yang ditemukannya didaerah atau 
dilokasi penelitiannya ke dalam konsep global yaitu globalisasi. Kalau kebanyakan 
ilmuwan sosial melihat globalisasi dari atas, atau dari sisi global-nya, maka Tsing 
berbeda. Tsing justru melihat bagaimana globalisasi itu bekerja dalam ranah lokal dan 
bagaimana lokal tersebut disadari atau pun tidak telah aktif dalam proyek globalisasi.  

Tsing mengemukakan tentang koneksi global yang menurutnya adalah alat 
dalam mencapai atau menuju universal. Kapitalisme, pengetahuan dan politik semua 
tergantung pada koneksi global. Koneksi global-lah yang mewujudkan mimpi universal. 
Dimana universal menurut Tsing sudah masuk dalam budaya yang sangat kontekstual 
dan khas. Ada dua kalimat inti dari pemikiran Tsing tentang universal yaitu “universal 
claims do not actually make everything everywhere the same” dan “universal work out 
in particular times and places”. Namun apa bukti dari adanya koneksi global?  

Tsing mengemukakan bahwa bukti dari adanya koneksi global adalah hutan 
yang ada di Indonesia tidak lah rusak untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi hasil 
hutan diambil untuk kebutuhan masyarakat dunia. Tsing juga mengungkapkan dalam 
Friction (2001 : XX) bahwa di tebangnya pohon dan rusaknya hutan Kalimantan bukan 
dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, namun untuk memenuhi 
kebutuhan global yaitu masyarakat di luar Kalimantan dan di luar Indonesia. Kayu dan 
hasil penebangan hutan serta hasil hutan lainnya di ambil dan menjadi komoditas untuk 
memenuhi permintaan masyarakat dunia. Ini merupakan bentuk advokasi yang Tsing 
lakukan, bahwa seharusnya masyarakat dunia menyadari bahwa kerusakan lingkungan 
yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh mereka dan mereka memiliki tanggung jawab 
terhadap kerusakan tersebut. “Indonesian forest were not destroyed for local needs, 
their product were taken for the world” (2005:2).  

Jaringan panjang dari lokal ke global masuk melalui perdagangan, kekuasaan 
dan pemaknaan. Dimana budaya manusia terbentuk dan tertransformasikan dalam 
sejarah panjang dari daerah atau regional ke jaringan global. Bagaimana budaya 
manusia bisa tertransformasikan ke jaringan global? jawabanya adalah karena 
universalitas yang ada tidak lagi bersifat grand narasi. universalitas tidak hanya berarti 
segala sesuatu di segala tempat sama, tetapi universal juga ditemukan dalam hal-hal 
yang partikular. Karena menurut Tsing, hal-hal yang partikular itu hadir untuk 
meneguhkan universal. Dimana mimpi-mimpi universal yaitu kemakmuran, 
pengetahuan dan kebebasan diwujudkan oleh partikular. Lebih lanjut menurut Tsing, 
universal dan partikular secara bersama-sama menciptakan bentuk-bentuk kapitalisme. 
Bagaimana budaya dan koneksi global terus berlangsung? Friction-lah jawabanya. 
Budaya terus direproduksi dalam interaksi yang disebut dengan friction. Koneksi global 
terus terjadi karena adanya friction. Dan friction telah membuat koneksi global semakin 
kuat dan efektif. Friction atau gesekan, adalah pertemuan antara global dan lokal, yang 
merupakan bentuk budaya yang terus menerus diproduksi. Gesekan terus dipertahankan 
untuk memenuhi kepentingan. Kebutuhan global dianggap sebagai kesempatan bagi 
lokal. Sehingga apapun yang bernilai bisa menjadi komoditas. Maka jawaban dari 
pertanyaan Tsing dalam buku tersebut terjawab sudah, yaitu bagaimana orang-orang 
biasa terlibat dalam menghancurkan lingkungannya, bahkan menghancurkan tempat 
mereka sendiri.  
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Aktor-aktor dalam gesekan yang terus mempertahankan gesekan karena adanya 
kepentingan disebut Tsing dengan istilah frontiers. Frontiers terus mempertahankan 
moment produktif antara hal-hal yang legal dan illegal, hal-hal yang bersifat publik dan 
yang bersifat privat, dan lain-lain. Gesekan tersebut berada dalam ruang yang penuh 
kepentingan yaitu interstitial spaces. sehingga dapat disimpulkan bahwa friction adalah 
sebuah proses sosial yang dilakukan oleh frontiers dalam interstitial spaces. Terpenting 
menurut Tsing bukanlah dikotomi antara individu dan masyarakat, tapi proses diantara 
keduanya. proses tersebut berada dalam ruang, bukan ruang hampa, melainkan ruang 
yang penuh dengan kepentingan di dalamnya. “The forest is a terrain of personal 
biography and community history”. 

Mimpi-mimpi universal yang diwujudkan oleh partikular adalah kesejahteraan, 
pengetahuan dan kebebasan. Dimana kesejahteraan tersebut dibentuk dalam gesekan. 
Banyak orang yang menurut Tsing merasa diuntungkan dengan letupan sumber daya, 
kebutuhan-kebutuhan yang merupakan ekspansi kapitalis seperti rokok, pembunuh 
hama, pakaian dan segala sesuatu yang dianggap “modern” masuk dalam ranah-ranah 
lokal. Sehingga sebenarnya istilah “kesejahteraan” masuk dalam masyarakat lokal lewat 
konstruksi kebutuhan-kebutuhan (palsu) yang merupakan bentuk ekspansi kapitalis. 
Sehingga sumber daya (hutan, tambang dan lain-lain) dijadikan komoditas untuk 
membeli hal yang dianggap sebagai bagian dari “kesejahteraan”.  

Mimpi universal yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Menurut 
Tsing, pengetahuan adalah jembatan menuju universalitas. Universalitas adalah 
jembatan menuju mimpi global. Dimana Tsing mengkritik para natural lovers atau 
pecinta lingkungan yang hidup dengan gaya cosmopolitan dan merokok. Menurut Tsing 
konservasi lingkungan dipengaruhi oleh sudut pandang yang dominan. Kebebasan 
adalah mimpi universal yang ketiga. Dimana setiap manusia pasti memimpikan sebuah 
kebebasan. Para ilmuwan, pencinta alam, dan orang-orang Non-Goverment 
Organization (NGO) mengharapkan sebuah kebebasan. Dan menjadi aktor dari proyek 
global dianggap sebagai jalan menuju kebebasan.  

Salah satu pertanyaan dasar yang di kemukakan Tsing dalam field work-nya 
adalah bagaimana masyarakat lokal bisa menghancurkan lingkungan, tempat mereka 
sendiri? Pertanyaan tersebut terjawab yaitu bahwa masyarakat lokal atau masyarakat 
sekitar hutan mengangap bahwa kebutuhan global adalah kesempatan bagi lokal untuk 
mencapai kesejahteraan. Sehingga apa pun, dalam hal ini hasil alam dan lingkungan di 
jadikan komoditas. Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat sekitar sumber daya alam 
lainnya selain hutan, seperti tambang dan lainnya mengalami perubahan dalam pola 
memanfaatkan alam. Alam tidak sekedar dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari, tapi lebih dari itu, alam dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan. 
Kesejahteraan menurut versi yang ditawarkan media kepada mereka, yaitu kepemilikan 
akan alat transportasi, alat elektronik, dan lain-lain. Mengenai hal ini, Uma Adang yang 
adalah informan dari field work Tsing mengungkapkan: 

“If there’s money in it, people will do it. If they have one million, they want two 
million. If they have two million, they want three million. Up to tens of million. 
They don’t stop to think. They just want it to multiply : gold, clothing, anything 
‘modern’, electric motors, motorcycles, motor vehicles. Kalimantan is sick” 
(2005:47). 
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Kesejahteraan menjadi mimpi yang ditawarkan kepada banyak orang, termasuk 
orang-orang disekitar harta atau disekitar sumber daya alam di Kalimantan. 
Kesejahteraan yang diimpikan itu diwujudkan dengan terus mengekpor bahkan sampai 
pada titik mengeksploitasi alam. Namun, yang justru menarik adalah paradoksal yang 
terjadi. Seandainya pengerukan alam dalam bentuk pengerukan hasil bumi yaitu 
tambang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar tambang 
tersebut maka hal tersebut bisa dikatakan wajar. Tetapi yang justru terjadi adalah 
masyarakat sekitar tambang intan hidup dalam ketidak sejahteraannya. Tambang terus 
menerus di eksplor, lubang bekas galian semakin hari semakin banyak, korban akibat 
pendulangan tanpa pengaman terus bertambah. Hal tersebut terus menerus terjadi, 
namunkesejahteraan masih tetap menjadi mimpi masyarakat sekitar. Kalimat yang 
dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kalimantan yang menjadi informan dari field 
work Tsing cukup membuat dahi berkerut yaitu “if you don't wreck and rampage, your 
rice pot will be empty” (2005:47). 

Kesejahteraan merajuk pada disposisi kemampuan untuk mengonsumsi suatu 
atau sejumlah jenis barang atau pun jasa yang merupakan produk konsumsi. Makna dari 
istilah kesejahteraan semacam ini adalah kesejahteraan yang dikembangkan dan 
disebarkan serta dikonstruksikan oleh para aktor kapitalis atau produsen yang 
memproduksi barang atau jasa konsumsi. Makna kesejahteraan tersebut dibuat untuk 
anggota masyarakat yang menjadi sasaran para kapitalis atau produsen. Kapitalisme 
yang berasaskan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya atau beban 
seringan-ringannya, membawa pada produksi masal. Produksi massal merupakan 
produksi yang mampu meminimkan beban produksi dan menghasilkan produk dengan 
kuantitas yang besar, sehingga keuntungan dari produksi massal sangat menggiurkan 
para kapitalis atau produsen. Produksi masal membutuhkan konsumen yang besar. 
Konsumsi dalam kota atau dalam negeri masih merupakan lingkup kecil untuk 
pemasaran produksi masal. Oleh karena itu ekspansi produk ke luar daerah khususnya 
ke luar negeri merupakan hal yang patut dilakukan oleh para kapitalis atau produsen. 
Negara dunia ketiga merupakan pasar yang potensial untuk menjual produk masal yang 
dihasilkan.  

Selain membutuhkan pasar, asas kapitalisme yang tersebut diatas juga 
membutuhkan bahan mentah produksi dengan harga yang rendah. Bahan mentah untuk 
produksi umumnya adalah produk-produk alam atau hasil alam. Hasil alam yang 
dibutuhkan untuk produksi kebanyakan ada di negara dunia ketiga. Oleh karena itu 
ekspansi ke banyak daerah di belahan bumi yang di lakukan oleh para kapitalis atau 
produsen dikarenakan dua alasan pokok yaitu : (1) pasar yang menjanjikan dan (2) 
bahan mentah yang potensial. Selain dua alasan pokok tersebut ada alasan lain yaitu di 
negara dunia ketiga menyediakan tenaga kerja dengan jumlah yang besar dan dengan 
upah yang tergolong rendah. Kapitalisme merambah ke banyak aspek dan ke banyak 
regional melalui saluran yang sangat terbuka saat ini yaitu globalisasi. 

Pemikiran Tsing tentang globalisasi sejalan dengan pemikiran dasar Elias dalam 
Figurasi. Figurasi adalah proses sosial yang menyebabkan terbentuknya jalinan 
hubungan antara individu, figurasi bukan struktur yang berada diluar individu, yang 
bersifat memaksa relasi antar individu, figurasi adalah antar hubungan itu sendiri. 
Globalisasi bukan proses dari atas kebawah, bukan proses dari barat ke timur, tetapi 
sebuah proses jalinan hubungan antar lokal satu dengan lokal lain. Sehingga globalisasi 
sebagai sebuah proses adalah juga figurasi. Yang artinya sebagaimana sifat figurasi, 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
504 

yaitu terjadi saling keterhubungan dan ketergantungan antar masing-masing elemen 
begitu pula globalisasi. Globalisasi merupakan proses keterhubungan yang ditunjang 
lewat ketergantungan bukan hanya ketergantungan lokal pada global (timur dengan 
barat) tetapi juga ketergantungan global pada lokal (barat dengan timur).  

Penelitian-penelitian globalisasi dinegara-negara dunia ketiga membutuhkan 
dasar teortis yang tepat. Kenapa? agar fenomena globalisasi tersebut terlihat secara jelas 
dan kompleks. Teoritis yang tepat itu seperti apa? teoritis yang tepat adalah yang 
memandang globalisasi bukan sekedar proses disisi global tapi melihat keseluruhan 
prosesnya, yaitu keterhubungan dalam proses tersebut, keterhubungan antar lokal-lokal 
yang membentuk global. Tsing melakukan logika semacam itu dalam riset-risetnya di 
negara dunia ketiga. Logika terbalik Tsing menurut hemat saya cocok untuk melihat 
fenomena globalisasi di Indonesia pada khusunya.  

Tsing dalam bahasannya tentang fenomena globalisasi sebenarnya mencoba 
mengungkapkan akan adanya peran aktif lokal. Frontier-frontier lokal menunjukkan 
bahwa aktor-aktor dalam globalisasi bukan hanya orang yang berada dikota atau di 
pusat tetapi juga adalah mereka-mereka yang ada di lokal. Masyarakat lokal menjadi 
aktor dalam globalisasi. Masyarakat lokal memiliki kepentingan dalam proses sosial 
globalisasi begitu juga masyarakat di kota atau di pusat. Kepentingan antar mereka 
berbeda, namun kepentingan-kepentingan tersebut bukan saling berlawanan melainkan 
bertemu dalam friksi. Pertemuan kepentingan ini menandakan bahwa aktor lokal 
maupun aktor global memiliki peran dalam proyek globalisasi.  

Kalau ditarik dalam ranah negara berkembang dan negara maju yang mana 
selama ini selalu dianggap bahwa hanya negara majulah yang mendapat keuntungan dan 
yang memanfaatkan globalisasi. Hanya negara majulah yang menjadi aktor dari proyek 
globalisasi. Sedangkan negara berkembang dianggap hanya menjadi korban. Negara 
berkembang dianggap hanya memiliki peran pasif dan tidak mampu memanfaatkan 
proses globalisasi yang telah merambah ke berbagai aspek tersebut. Tsing mencoba 
melihat dari sisi berbeda. Ia melihat di dalam lokal-lokal sendiri terlihat bagaimana 
peran aktif masyarakat lokal dalam koneksi global. Tsing menemukan dalam research-
nya di pedalaman Kalimantan Selatan, bahwa negara berkembang tidak selalu  menjadi 
korban globalisasi dan masyarakat dinegara berkembang tidak selalu menjadi aktor 
pasif yang tidak memanfaatkan globalisasi. Masyarakat lokal juga mendapat 
keuntungan dari globalisasi walau pun tidak sebesar keuntungan masyarakat dinegara 
maju. Masyarakat lokal juga memanfaatkan proses sosial globalisasi sebagai sebuah 
kesempatan. Sehingga masyarakat lokal sebenarnya adalah aktor aktif dalam 
globalisasi. Globalisasi terus berlangsung justru karena adanya peran aktif masyarakat 
di negara berkembang. Masyarakat di negara berkembang memiliki kepentingan dalam 
globalisasi begitu juga masyarakat negara maju. Kepentingan tersebut bertemu dalam 
friksi dan bersama-sama saling mendukung proyek globalisasi.  

Teoritisi sosial selama ini berpandangan bahwa globalisasi adalah peran aktif 
aktor global dalam menancapkan kepentingannya pada ranah lokal. Tsing tidak setuju 
dengan argumen tersebut, hasil lapangnya justru membuktikan bahwa sebenarnya 
globalisasi bukan seperti itu. Globalisasi adalah adalah proses keterhubungan, sehingga 
fokusnya adalah pada koneksi antar lokal satu dengan lokal lain. Karena itulah maka 
globalisasi melibatkan peran aktif berbagai pihak yang merupakan aktor-aktor dari 
globalisasi. Pihak-pihak tersebut bukan hanya pihak dari negara maju tetapi juga pihak 
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dari negara berkembang. Selain itu teoritis sosial, selama ini berpandangan bahwa 
kepentingan global masuk dan memaksa lokal (global force) untuk memenuhinya. 
Tsing justru menemukan bahwa kepentingan global merasuk menjadi kepentingan lokal 
dalam sebuah pertemuan antar kepentingan. Sehingga paksaan global dalam tataran 
tertentu hampir tidak terlihat nyata dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan 
berbagai pihak dalam proyek globalisasi tersebut. Kepentingan lokal satu bertemu 
dengan kepentingan lokal lainnya, oleh karena itu proyek globalisasi berjalan terus 
menerus karena masing-masing pihak merasa memiliki kepentingan atasnya. Sehingga 
globalisasi jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang datang dan menemui lokal. 
Tetapi globalisasi adalah proses sosial yang terjadi dalam berbagai ranah dan landskape. 
Globalisasi adalah pertemuan-pertemuan antar kepentingan, bukan kepentingan satu 
pihak menemui kepentingan pihak lain, tetapi proses bertemunya berbagai kepentingan 
antar berbagai pihak.  

Proyek globalisasi mampu terus bertahan di berbagai jenis lokal dikarenakan 
kapitalisme. Paham kapitalisme yang membawa pada proses komodifikasi membuat 
globalisasi terus berjalan. Kapitalisme-lah yang membuat proyek globalisasi berhasil. 
Namun, kapitalisme bukan dalam kebanyakan anggapan teoritis sosial, yaitu 
kapitalisme yang membawa pada homogenisasi atau segala sesuatu di segala tempat 
sama. Wujud kapitalisme adalah juga partikular yang heterogen. Koneksi global 
membuat klaim-klaim universal bukan lagi membuat segala sesuatu disemua tempat 
sama, termasuk juga kapitalisme. Tsing menyebutkan “the specificity of global 
connections is an ever-present reminder that universal claims do not actually make 
everything everywhere the same”(2005:1). 

Beberapa catatan penting hasil telusuran saya adalah pertama, globalisasi adalah 
proses keterhubungan, sehingga fokusnya adalah pada koneksi antar lokal satu dengan 
lokal lain. Karena itulah maka globalisasi melibatkan peran aktif berbagai pihak yang 
merupakan aktor-aktor dari globalisasi. Pihak-pihak tersebut bukan hanya pihak dari 
negara maju tetapi juga pihak dari negara berkembang. Globalisasi bukan sebuah 
dampak atau akibat, tetapi sebuah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai pihak. 
Kedua, kepentingan global merasuk menjadi kepentingan lokal dalam sebuah pertemuan 
antar kepentingan. Sehingga paksaan global dalam tataran tertentu hampir tidak terlihat 
nyata dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan berbagai pihak dalam proyek 
globalisasi tersebut.  

Ketiga, globalisasi jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang datang dan 
menemui lokal. Tetapi globalisasi adalah proses sosial yang terjadi dalam berbagai 
ranah dan landskape. Globalisasi adalah pertemuan-pertemuan antar kepentingan, bukan 
kepentingan satu pihak menemui kepentingan pihak lain, tetapi proses bertemunya 
berbagai kepentingan antar berbagai pihak. Keempat, proyek globalisasi mampu terus 
bertahan di berbagai jenis lokal dikarenakan kapitalisme. Paham kapitalisme yang 
membawa pada proses komodifikasi membuat globalisasi terus berjalan. Kapitalisme-
lah yang membuat proyek globalisasi berhasil. Kapitalisme bukan sekedar membuat 
segala sesuatu disegala tempat sama, universal dan homogen seperti yang selama ini 
dipahami. Kapitalisme juga bersifat partikular. 

D.  KESIMPULAN 

Tambang rakyat atau artisanal mining merupakan tambang yang bukan hanya 
dicirikan dengan luas lokasi kecil tetapi juga penggunakan teknologi yang minim serta 
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tidak adanya perencanaan rehabilitasi lingkungan setelah penggalian selesai 
(2010:2003). Tambang rakyat menjadi gantungan hajat hidup sebagian masyarakat di 
Indonesia, bukan hanya pekerja atau pendulang ditambang tetapi juga hajat hidup pihak 
yang berhubungan langsung dengan tambang tersebut. Namun, hidup yang lebih baik 
cenderung sangat sulit dicapai lewat tambang rakyat yang ada. Ketua The Geological 
Society of London, Sir Mark Moody Stewart pada November 2003 menyebutkan bahwa 
Kondisi tambang rakyat secara umum sangat buruk, baik dari segi kesejahteraan 
masyarakatnya, kesehatan maupun keselamatan pekerja sehingga kondisi tersebut harus 
di perbaiki. 

Banyak kepentingan yang hadir dan bertemu dalam tambang rakyat. Pertemuan 
kepentingan tersebut membuat proses globalisasi berlangsung dan terus berjalan. 
Globalisasi menurut teoritis Tsing berlangsung dalam friction. Sebagaimana mobil yang 
bergesekan dengan jalan sehingga membuat mobil tersebut bisa terus berjalan, begitu 
lah anonim dari proses globalisasi dalam friction. Friction terus berjalan karena ada 
moment-moment produktif yang dimanfaatkan oleh banyak aktor dalam hal ini yaitu 
Frontiers. Moment-moment produktif tersebut dapat diketahui melalui jalan menelusuri 
universal dream atau mimpi-mimpi universal yang telah dikemukakan Tsing, yaitu 
kesejahteraan, pengetahuan dan kebebasan.  

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang kompleks, sehingga alat yang dipakai 
untuk menggali fenomena globalisasi haruslah mampu menangkap kekompleksan 
tersebut. Soft System Methodology atau SSM yang dikemukakan oleh Peter Checkland 
berangkat dari pemikiran akan kekompleksan sebuah fenomena. Sehingga SSM sebagai 
metode memang telah di desain untuk menangkan fenomena yang kompleks. Oleh 
karena itu, penelitian ini menggunakan metode Soft System Methodology 
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Gambar I  7 Tahap Model SSM konvensional. Sumber : Peter Checkland 

Gambar II Rich Picture. Sumber : Olahan Sendiri 
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Gambar III Tambang Rakyat Intan. Sumber : Data Pribadi 

Gambar IV Tambang Rakyat Intan. Sumber : Data Pribadi 
 
 




