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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bangsa Indonesia yang dianugerahi oleh Allah SWT kekayaan berupa 

sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik darat, perairan maupun di udara 

merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar 

sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan 

dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

khususnya, dan mutu kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang 

menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia 

dengan ekosistemnya. Salah satu cara pengelolaan sumber daya alam yang ada 

ialah dengan penambangan. 

Penambangan itu ialah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya 

pencarian, penambangan (penggalian), pengelolahan, pemanfaatan dan 

penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Aktivitas 

penambangan merupakan aktivitas pengerukan sumber daya alam tambang 

yang terdapat di dalam tanah. Penambangan secara hukum ada dua jenis, yaitu 

penambangan resmi dan penambangan tidak resmi. Penambangan resmi ialah 

penambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat penambangan yang 

khusus mempedulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan 

penambangan tidak resmi ialah penambangan yang tidak memiliki izin dari 

pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak mempedulikan 

dampaknya terhadap masyarakat.  
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Table 1.1 

Data Penambangan pasir dan batu yang memiliki Izin /  

Rekomendasi Lingkungan di Kabupaten Kampar 

 

No NAMA PERUSAHAAN 
JENIS USAHA / 

KEGIATAN 

KAPASITAS 

/ LUAS 

KEBUN 

LOKASI IZIN / REKOMENDASI USAHA 

1 Penambangan Bahan Galian 

Golongan C a.n. SYAHRUL 

YAHYA 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

4 Ha Desa Pasir Sialang 

Kecamatan Bangkinang 

Seberang 

UKL-UPL 

Nomor:660.1/RRL/Bapedala/2008/37 

tanggl 22 Desember 2008 

2 Penambangan bahan galian 

golongan C a.n.BAHARUDDIN 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

2 Ha Desa pulau merbau 

kecamatan bangkinang  

UKL-UPL 

Nomor:660.1/Rek/BLH/2009/07 

Tanggal 31 Maret 2009 

3 Penambangan bahan galian 

Golongan C a.n. Hj. ERLINDA 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

6 Ha Desa muara uwai 

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL 

Nomor:660.1/Rek/BLH/2009/22 

tanggal 23 Desember 2009 

4 Penambangan bahan galian Batuan 

a.n. HELBY ASTIKA 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

12 Ha Desa binuang kecamatan 

bangkinang seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH/2010/12 Tanggal 10 

mei 2010 

5 Penambangan bahan galian batuan 

a.n. AKHYAR 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

6 Ha Desa tanjung kecamatan 

XII Koto  Kampar 

UKL-UPL Nomor 

:660.1/RRL/BLH/2010/13Tanggal 27 

mei 2010 

6 Penambangan bahan galian batuan 

a.n. BUDI AKMAL 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

10 Ha Desa pasir sialang  

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH/2010/19 Tanggal : 

09 Agustus 2010 

7 Penambanganbahan galian batuan 

a.n. JERRY VAMARTA 

Penambangan Pasir 

Dan Batu 

16,3 Ha  Desa muara kecamatan 

bangkinang seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH/2010/20 Tanggal  

24 Agustus 2010 

8 Penambangan bahan galian batuan Penambangan Pasir 20 Ha Desa muara uwai UKL-UPL Nomor : 

2
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a.n. NASRI Dan Batu kecamatan bangkinang 

seberang 

660.1/RRL/BLH/2010/22 Tanggal : 

29 Oktober 2010 

9 An. ADHEADRIANCE Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan 

20 Ha Desa pasir sialang 

kecamatan bangkinang 

seberang  

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH-DAL/2011/03 

Tanggal : 22 Maret 2011 

10 An. RUDI SETIAWAN Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan 

9 Ha Kelurahan pasir sialang 

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH-DAL/2011/20 

Tanggal : 26 juli 2011 

11 An. HAFIZUNNUR Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan  

10 Ha Kelurahan pasir sialang 

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor :660.1/RRL/BLH-

DAL/2011/22 Tanggal : 09 Agustus 

2011 

12 An. SOFYAN SURI Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan 

- Desa muara uwai 

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH-DAL/2011/24 

Tanggal : 26 Agustus 2011 

13 An. JAFRY Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan 

20 Ha Keluaran pasir sialang 

kecamatan bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor : 

660.1/RRL/BLH-DAL/2011/49 

Tanggal : 08 Desember 2011 

14 M.YUZAR Penambangan 

Bahan Galian 

Batuan 

Areal 5 Ha Dusun telo desa muara 

uwai, kec. Bangkinang 

seberang 

UKL-UPL Nomor : 660.1/ 

RRL/BLH-DAL/07 Tanggal April 

2012 

Sumber: Data dinas lingkungan hidup,2017 
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Pengelolaan pertambangan pasir dan batu terdapat didaerah kecamatan 

bangkinang, ada 5 tempat lokasi kegiatan usaha penambangan pasir dan batu 

dari beberapa jenis bahan penambangan pasir dan batu yang paling banyak 

dilakukan penambangan adalah pasir, kerikil, dan batu. Kegiatan ini sudah 

beroperasi sejak tahun 2005 hingga sekarang 2017 di kawasan Kelurahan 

Pasir Sialang berjumlah 6 titik,  Desa Binuang 1 titik, Desa Pulau Merbau 1 

titik, Desa Muara Uwai 5 titik, Desa Tanjung Kecamatan XII Koto Kampar 1 

titik. 

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang adalah dataran rendah 

yang berbukit yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti, 

kebun karet dan padi sawah dan juga dialiri oleh sungai kampar dan beberapa 

sungai kecil yang ikut mengairi wilayah bangkinang. 

Kondisi ini menjadikan kecamatan bangkinang memiliki potensi 

kekayaan berupa material pasir dan batu sungai yang merupakan produk dari 

sungai secara alami. Melihat potensi sumber daya alam yang besar ini menarik 

para pengusaha pertambangan pasir dan batu untuk melakukan pertambangan, 

hal ini yang memicu kegiatan penambangan pasir dan batu di daerah 

Kecamatan Bangkinang. Kegiatan penambangan ini terus bertambah 

jumlahnya hal ini bisa dilihat dari semakin maraknya pembukaan lahan untuk 

digali atau ditambang. 

Usaha pertambangan ini sebetulnya bagus karena memanfaatkan 

sumber daya alam sebuah karunia dari Allah SWT, tapi banyak sekali hal-hal 

yang tidak diperhatikan oleh pengelolahan, seperti halnya kondisi lingkungan 

sekitar usaha pertambangan dan juga kegiatan ekonomi masyarakat. 
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Dari pengamatan penulis, bahwa selama proses kegiatan usaha 

pertambangan pasir dan batu berlansung, Ada beberapa dampak yang 

ditimbulkan, baik dampak dari segi positif maupun dari segi negatif. Dampak 

positif adalah manfaat yang ditimbulkan dari penambangan bahan pasir dan 

batu yaitu: (1) Terserapnya tenaga kerja, (2) Menambah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-

iuran lainnya (3) menumbuhkan ekonomi seperti munculnya usaha warung-

warung kecil dan tambal ban diareal penambangan (4) memudahkan 

masyarakat setempat untuk mendapatkan material pasir dan batu.  

Sedangkan dampak negatif adalah berupa resiko akibat penambangan 

pasir dan batu. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan pasir dan batu 

membeli lahan masyarakat sekitar areal sungai yang memiliki potensi pasir 

dan batu, lahan ini berupa kebun karet dan sawah yang biasanya digarap untuk 

memenuhi keperluan hidup dalam waktu yang panjang. Tetapi, sekarang tidak 

lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup karena lahan mereka sudah digali dan 

ditambang untuk diambil pasir dan batu didalamnya. Struktur tanah sudah 

berubah menjadi tumpukan tanah yang sudah tidak produktif lagi.  

Kemudian pengusaha penambangan pasir dan batu melakukan 

penambangan baik didaratan maupun disungai menggunakan alat-alat berat 

seperti Eskapator. Demikian halnya dalam pemakaian alat berat ini 

menjadikan areal sungai dan dataran disekitarnya pada awalnya hanya sungai 

kecil dan kebun kini menjadi seperti danau-danau kecil dengan kedalaman 7 

meter , apabila bekas galian ini tidak direklamasi mengakibtakan lingkungan 
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di sekitarnya menjadi rusak dan menyebabkan pinggiran sungai semakin 

melebar akibat tebing sungai semakin runtuh. Kemudian sungai sudah tidak 

aman lagi menjadi arena bermain dan tempat mandi masyarakat ini karena 

selain air sungai menjadi keruh dan kotor juga dikarenakan dasar sungai 

menjadi dalam.  

Kemudian dalam pengangkutan pasir dan batu hasil produksi 

penambangan menggunakan mobil-mobil besar seperti damtruk, tronton, 

engkel, dan coltdiesel. Hal ini mengakibatkan jalan raya menjadi rusak dan 

berlobang. padahal jalan ini merupakan jalan akses utama yang digunakan 

oleh petani karet dan masyarakat umum lainnya, maka menghambat 

masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Disini peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting didalam 

melakukan pengawasan. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha pertambangan pasir dan batu berjalan 

kurang efektif maka akan menimbulkan pertambangan ilegal. Jadi dapat 

dikatakan proses pengawasan ini sangat diperlukan dalam usaha penertiban 

izin usaha  pertambangan pasir dan batu.  

Guna untuk menunjang terlaksananya pertambangan pasir dan batu 

yang tidak merusak alam perlu adanya pengawasan dari dinas terkait, 

pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu siapa yang 

akan melakukan pertambangan. Dengan demikian jika teridentifikasi pihak 

yang akan melakukan pertambangan memiliki dedikasi yang buruk tidak  
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perlu diberikan izin untuk melakukan pertambangan. Dan perlu adanya 

tindakan yang tegas dari pemerintah jika ada penambang yang tidak 

melakukan penambangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengawasan Dampak Negatif 

Penambangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar 

(Studi Penambangan pasir dan batu di Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah di kemukakan diatas, 

maka penulis merasa perlu merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana prosedur dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja pada dampak negatif penambangan pasir dan batu di 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

2. Bagaimana hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja pada dampak negatif penambangan pasir dan batu di 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

3. Apasaja kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada 

dampak negatif penambangan pasir dan batu di Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja pada dampak negatif penambangan pasir dan batu di 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja pada dampak negatif penambangan pasir dan 

batu di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui apasaja kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja pada dampak negatif penambangan pasir dan batu di 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beebrapa manfaat 

diantaranya adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca tentang pengawasan yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Bangkinang Kabupaten Kampar. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau referensi bagi masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten 

Kampar. 
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3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya karya 

ilmiah dan sebagai bahan referensi maupun pembanding bagi mahasiswa 

yang ingin melalukan penulisan dibidang yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, 

penulis membaginya ke 6 (enam) bab yaitu, sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan diuraukan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sitematika 

penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian 

dan menjadi acuan teori yang melandasi penelitian ini dan 

menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, konsep islam, 

kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan 

diteliti dan konsep operasional. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Dalam Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, informen, metode 

pengumpulan data, teknis analisis data.  

BAB IV  :  GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi tentang sejarah objek penelitian, aktifitas 

objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian. 
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BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang pengawasan 

dampak negatife penambangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kampar. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi 

lebih baik lagi bagi masa yang akan datang. 


