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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki

kekayaan alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber

daya non-hayati. Hal itu di dasarkan pada letak Indonesia yang berada tepat di garis

yang di lalui khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan

hal itu juga berpengaruh terhadap suburnya Negara Indonesia. Sumber daya alam

yang di miliki oleh Indonesia sangat beragam, baik dari segi kualitas dan

kuantitasnya. Sumber daya alam tersebut antara lain: minyak bumi, emas, batubara,

perak, timah, dan lain-lain.

Sumber daya alam merupakan modal terbesar dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sumber

daya tersebut di ambil dan di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Untuk merealisasikan

pembangunan, otonomi daerah perlu di ikutsertakan. Salah satu kegiatan yang

memanfaatkan sumber daya alam adalah pertambangan bahan galian.

Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian

pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar
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1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi

mendapatkan devisa Negara paling besar. Pertambangan dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila di kelola dengan baik. Otonomi Daerah

memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengolah sendiri potensi

daerahnya yang lebih luas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan

daerah yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004).

Namun keberadaan kegiatan dan usaha pertambangan di Indonesia kini

banyak di persoalkan oleh berbagai kalangan. Di karenakan keberadaan usaha

pertambangan ini telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan

pertambangan. Dampak negatif dari perusahaan tambang adalah meliputi:

a. Rusaknya hutan yang berada di lingkar tambang;

b. Tercemarnya laut ataupun aliran sungai;

c. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah

tambang; dan

d. Konflik antara masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan tambang.
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Walaupun keberadaan perusahaan tambang menimbulkan dampak negatif,

namun keberadaan perusahaan tambang juga memberikan dampak positif dalam

pembangunan nasional. Dampak positifnya adalah :

a. Meningkatkan devisa Negara;

b. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD);

c. Membuka lapangan pekerjaan; dan

d. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan budaya

masyarakat yang bermukim di lingkar tambang.

Dari aspek devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah, keberadaan usaha

pertambangan sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu

juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan usaha pertambangan telah membuka

lapangan pekerjaan, baik itu untuk tenaga kerja lokal, regional, nasional, maupun

internasional. Begitu juga dalam pengembangan masyarakat lingkar tambang.

Tidak semua daerah memiliki potensi adanya pertambangan. Salah satunya

adalah Provinsi Riau. Riau adalah sebuah provinsi yang berada di bagian tengah

pulau Sumatera dan juga di kenal dengan potensi pertambangan minyak dan mineral

dan Batubara. Di Riau banyak ditemukan lokasi-lokasi pertambangan, lokasi tersebut

tersebar di beberapa kabupaten dan kecamatan di Riau. Tidak jarang pula di temukan

perusahaan tambang di Riau yang mengolah emas dan Batubara secara besar-besaran
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dan ada juga warga setempat yang menambang emas di sekitar lokasi perusahaan

demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Di Riau terdapat dua belas (12) kabupaten. Berikut ini adalah kabupaten

dan/atau kota  di Riau yang memiliki lokasi pertambangan Mineral adalah sebagai

berikut:

a. Rokan Hulu;

b. Kampar;

c. Indrigiri Hulu; dan

d. Kuantan Singingi.

Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi dibidang pertambangan

adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kabupaten di

Provinsi Riau yang berdekatan dengan Pantai Timur Pulau Sumatera dan berada di

bagian hilir dari alur Sungai Indragiri, dengan sebagian besar merupakan wilayah

dataran rendah. Kabupaten ini mempunyai potensi kekayan alam berupa minyak

bumi, emas dan batubara.

Adapun Perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Mineral dan Batubara di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Daftar IUP Mineral dan Batubara Kabupaten Indragiri Hulu

No Nama Perusahaan Komoditas Kecamatan

1. PT. Anugerah Riau Coal Batubara Batang Peranap

2. PT. Ausindo Andalas Mandiri Batubara
Batang cenaku
Rakit Kulim

3. PT. Ausindo Prima Andalas Batubara
Rakit Kulim
Seberida
Batang Cenaku

4. PT. Bara Mitra Sejahtera Batubara Kelayang

5. PT. Era Perkasa Mining Batubara Rakit Kulim

6. PT. Nusantara Indah Lestari Batubara Rakit Kulim

7. PT. Pengembangan Investasi Riau Batubara Peranap

8. PT. Riau Bumi Mineral Batubara Rakit Kulim

9. PT. Samantaka Batubara Batubara
Batang Peranap
Peranap

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2016

Akhir-akhir ini di kawasan daerah aliran sungai Hulu marak dengan

pertambangan tanpa izin sehingga aliran sungai jadi tercemar oleh limbah yang

berbahaya bagi lingkungan. Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) secara

substansial pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang berpotensi

adanya pertambangan. Dampak negatif lain dan pertambangan tanpa izin bagi

lingkungan adalah:

a. Pendangkalan tambang karena ampas tambang yang dibuang bertumpuk

di badan sungai;
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b. Perubahan air serta tertutupnya aliran sungai yang mengakibatkan

kepunahan spesies tertentu;

c. Banjir disekitar area lokasi buangan diwaktu musim hujan;

d. Kekeruhan dialiran sungai terutama kearah hilir akan berakibat pada

kehidupan organisme (terutama bentos) dan ekosistem sungai; dan

e. Kandungan senyawa berbahaya yang terkandung diampas tambang yang

terbawa oleh aliran sungai.

Pertambangan tanpa izin menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat.

Selain tidak memiliki izin (illegal) kegiatan pertambangan tersebut juga berdampak

buruk pada lingkungan serta dapat merugikan masyarakat setempat, yaitu :

a. Konflik lahan hingga pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Adanya

persaingan antara buruh tambang sehingga terjadi konflik;

b. Menimbulkan kebisingan akibat alat pertambangan sehingga

mengganggu masyarakat setempat;

c. Terganggunya sektor lain seperti pertanian di karenakan rusaknya irigasi

dan perubahan alir sungai;

d. Terjadinya kecelakaan pertambangan; dan

e. Berdampak pada kesehatan masyarakat.

Berikut ini adalah daftar wilayah pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten

Indragiri Hulu:
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Tabel 1.2
Wilayah Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu

No Kecamatan Desa/Lokasi Bahan Galian Luas
(ha)

Keterangan

1. Lirik a. Pasir Sialang
Jaya

b. Pasir Ringgit

Emas, pasir
sungai kerikil dan
tanah urug

56,79 Sumber Daya
Alam

2. Sungai Lala a. Kuala Lala SDA (emas, batu
bara, pasir dan
sebagainya)

55,1 Sumber Daya
Alam

3. Rakit Kulim a. Kel. Simp.
Kelayang

b. Desa Pasir
Beringin
Dusub Tua

c. Pulau
Sengkilo

SDA (emas, batu
bara, pasir dan
sebagainya)

26,51 Menggunakan
Rakit

4. Batang
Peranap

a. Koto Tuo
b. Pematang

Benteng
c. Punti Kayu
d. Pesajian

SDA (emas, batu
bara, pasir sungai)

23,31 Menggunakan
peralatan
dompeng,
menggunakan
rakit,
menggunakan
merkuri

5. Kelayang a. Desa Lubuk
Sitarak

b. Kota Baru
Petonggan

c. Kota Tenang

SDA (emas, batu
bara, pasir dan
sebagainya)

14,68 Sumber Daya
Alam

6. Batang
Cenaku

a. Desa Kuala
Kilam

b. Pajangki Aur
Cina

c. Pem.Manggis

SDA (emas, batu
bara, pasir dan
sebagainya)

12,9 Excavator

7. Peranap a. Desa
Setakoraya

b. Gumanti
c. Baturijal Barat

dan Hulu

SDA (emas, batu
bara, pasir dan
sebagainya)

10,83 SDA,
Menggunakan
peralatan
dompeng,
menggunakan
rakit,
menggunakan
merkuri

Sumber:Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau-2016
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Salah satu kecamatan yang banyak melakukan pertambangan tanpa izin

(PETI) adalah kecamatan Batang Peranap dengan luas wilayah pertambangan tanpa

izin seluas 23,31 ha. Pertambangan tanpa izin (PETI) telah lama terjadi di kecamatan

Batang Peranap. Namun maraknya terjadi pada tahun 2004. PETI menggunakan

peralatan dompeng, menggunakan rakit, menggunakan merkuri. Yang terjadi pada

empat (4) desa yaitu:

a. Koto Tuo

b. Pematang Benteng

c. Punti Kayu

d. Pesajian

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan kegiatan Pertambangan

Tanpa Izin, adalah sebagai berikut :

i. Faktor Sosial

a. Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang

telah berlangsung secara turun temurun;

b. Penafsiran yang keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai

kebebasan tanpa batas.

ii. Faktor Hukum, yaitu:

a. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku dibidang pertambangan;
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b. Kelemahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan,

yang antara lain tercermin dalam kurang berpihaknya kepada

kepentingan masyarakat luas;

c. Lamanya proses perijinan pertambangan;

d. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

iii. Faktor Ekonomi, yaitu:

a. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang

sesuai dengan tingkat keahlian/ keterampilan masyarakat bawah;

b. Kemiskinan dalam berbagai hal, baik secara ekonomi,

pengetahuan dan keterampilan;

c. Krisis ekonomi berkepanjangan terutama dari kalangan

masyarakat bawah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau memiliki tugas dan

fungsi, seperti yang tecantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Energi Provinsi Riau, sebagai berikut:

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan koordinasi,

fasilitasi, dan evaluasi tugas pada Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara,

Seksi Pengusahaan Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Seksi Produksi dan

Penjualan Mineral dan Batubara.
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Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencaca operasional pada Bidang Mineral dan

Batubara.

b. Penyelenggaraan pelaksaaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di Lingkungan Bidang Mineral dan Batubara.

c. Penyelenggaran pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Yang melakukan proses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

Logam dan Batubara adalah pada Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 c Kepala Seksi Pengusahaan Mineral

Logam dan Batubara mempunyai tugas memprses rekomendasi Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara.

Lamanya proses perizinan pertambangan yang di lakukan oleh Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengakibatkan masyarakat khususnya

masyarakat di Kecamatan Batang Peranap melakukan pertambangan tanpa izin

(PETI).
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Menyimak uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat

keadaan yang sebenarnya di lapangan, oleh karena itu penulis mengambil judul:

“Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

(Studi Kasus di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah

dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam

dan Batubara (Studi Kasus di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu)?

b. Apa saja kendala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam

dan Batubara (Studi Kasus di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu)?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada intinya mempunyai suatu tujuan yang ingin di

capai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:
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a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan

Mineral Logam dan Batubara (Studi Kasus di Kecamatan Batang

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).

b. Untuk mengetahui kendala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan

Mineral Logam dan Batubara (Studi Kasus di Kecamatan Batang

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan bagi penulis bagaimana pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Studi

Kasus di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).
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b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan

bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam

pelaksanaan tugas dan dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

(Studi Kasus di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan secara garis besar:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai Perizinan

Pertambangan, membahas perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian dan sistematika penulisan.

II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang beberapa teori yang mendukung pemecahan masalah

penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis.
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III. METODE PENELITIAN

Bab ini memiliki sub-sub bab yang membahas tentang lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian , teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data.

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat gambaran umum Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Riau dan Kecamatan Batang Peranap.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

VI. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan

serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian kedepan


