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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manulang, 1987:136) 

Pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.(soewigno,1994:110) 

Menurutt soejito (1984:11) pengawasan terhadap segala tindakan 

pemerintah daerah termasuk juga Keputusan Kepala Daerah Dan Peraturan 

Daerah yang memiliki sifat: 

1. Pengawasan prepentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan 

daerah ditetapkan tetapi sebelum pengawasan itu mulai berlaku. 

2. Pengawasan refresif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan 

atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat. 

3. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan 

tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam 

lingkungan departemen dalam negeri. 

Menurut Manulang (2004:184) proses pengawasan terdiri dari: 

1. Menetapkan alat ukur (standar) 

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan 

pekerjaannya, bawahannya harus mengetahui benar alat penilaian (standar) 
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digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat 

digolongkan seagai berikut: 

a. Kuantitas  

Dalam hal ini adalah jumlah personil yang melakukan pengawasan ke 

lapangan 

b. Kualitas 

Bagaimana proses pengawasan dilapangan apakah sesuai prosedur 

c. Waktu  

Kapan waktu dilaksanakannya pengawasan. 

2. Mengadakan  penilaian (evaluate) pembandingan pekerjaan yang telah 

dikerjakan dengan standar pekerjaan bawahan dapat diketahui dari laporan 

tertulis ataupun pimpinan lansung mengunjungi bawahan untuk 

menanyakan hasil pekerjaan. 

3. Mengadakan tindakan perbaikan, diartikan tindakan yang diambil untuk 

menyesuikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan 

standar atau rencana yang telah dutetapkan sebelumnya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Handoko dalam sufian (2005:177), 

merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematika untuk 

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah dutetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan 
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untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi diperlukan dengan cara 

paling efektif dan efisien dalam pencapaian organisasi. 

Sedangkan tekni-teknik pengawasan menurut Siagian  dalam Sufian 

(2005:177), membagi kepada dua macam yaitu: 

1. Pengawasan lansung, ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan 

sendiri pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. 

2. Pengawasan tidak lansung, ialah penghawasan yang dilakukan melalui 

laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dalam bentuk tertulis atau 

lisan. 

Berbicara mengenai pengawasan menurut Arif Abdurrachman 

(2002:60) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. 

Menurut Sondang P. Siagian 2003:28) menyebutkan pengawasan 

adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sehubungan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan 

pembangunan yang diemban oleh pemerintah, maka keberhasilan fungsi-

fungsi yang dijalankan pemerintah daerah membutuhkan pengawasan yang 

baik dari instansi vertikal terkait yang telah ditunjik. Syafii (2005:59) 

menyatakan pendapatnya bahwa “pengawasan adalah salah satu fungsi 
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managemen untuk menjamin agar pelaksanan kerja berjalan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”. 

Menurut Ndraha (2003:201) “Pengawasan adalah budaya 

prometheanistik lawan budaya epimetheansitik. Salah satu versi pengawasan 

yang pernah populer di Indonesia adalah pengawasan melekat atau kontrol 

atasan terhadap bawahan. Di Indonesia, pengawasan diartikan sebagai 

sebelum, sepanjang dan sesudah terjadi”. Secara umum pengawasan dapat 

dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau 

kelompok masyarakat. Mengenai siapa yang dapt melakukan pengawasan atau 

kontrol ini, lebih lanjut Ndraha menyatakan: 

1. Atasan terhadap bawahan 

2. Unit kontrol, baik internl maupun eksternal terhadap orgnisasi yang berada 

di dalam lingkungan kepentingannya/ 

3. Konsumen atau pelanggan terhadap produser atau penjual 

4. Mekanisme built in kontrol terhadap organisasi yang bersangkutan. 

David (2002:141) juga menyarankan langkah-langkah mengefektifkan 

pengawasan. Menurtutnya perlu mengintegrasikan pengawasan dan 

perencanaan (intergrating control and planig). Membuat sistem pengawasan 

fleksibel, mengawasi secara akurat, ada penentuan alur waktu pengawasan 

yang tetap. Pengawasan dilakukan secara objektif. 

Proses dilakukannya pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan agar 

pengawasan terhadap suatu kegiatan terarah dan sasaran yang dikehendaki 

oleh organisasi tercapaiyakni, menurut Siagian (2003:124): 
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1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah 

ditetapkan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah 

digariskan dalam rencana. 

2. Bahwa struktur serta hiererki organisasi sesuai dengan  pola yang telah 

ditentukan dalam rencana.  

3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, 

keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha 

pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, 

kontiniu dan sistematis. 

4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. 

5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis 

kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. 

6. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional dan tidak atas 

dasar personal likes and dislikes. 

7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam 

penggunaan kekuasaan, kedudukan dan terutama keuangan.  

Secara teori George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan 

dimaksud untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan 

menerapkan tindakan korektif jika perlu, untuk dapat memastikan hasil yang 

sesuai dengan rencana. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka pengawasan 

mutlak diperlukan dalam rangkaian dengan pengelolaan usaha pertambangan 

sesuai dengan prinsip tujuan pengawasan yakni agar tidak menyimpang dari 

perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin. 
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Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, terdiri 

dari: 

1. Pengawasan teknis pertambangan mineral dan batubara; 

2. Pengawasan pemasaran; 

3. Pengawasan keuangan; 

4. Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara; 

5. Pengawasan konservasi sumber mineral dan batubara; 

6. Pengawasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja tambang; 

7. Pengelolaan keselamatan operasi pertambangan; 

8. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; 

9. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan 

rekayasa dan rancang bangun dilakukan terhadap pelaksanaan 

pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksanaan 

usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. 

10. Pengewasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 

11. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 

12. Pengawasan penguasaa, pengembangan, dan penerapan teknologi; 

13. Pengawasan kegiatan lain di bidang  kegiatan usaha pertambangan yang 

menyangkut kepentingan umum; 

14. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK; 

15. Pengawasan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan. 
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2.2 Kebijakan Publik 

Salah satu defenisi kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. 

Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan 

sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep 

yang ditawarkan eyeston ini mengandung pengertian yang sangat luas dan 

kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat 

mencakup banyak hal.  

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye 

yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang 

diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup 

memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oekh pemerintah. 

Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti 

pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang 

sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik. 

 

2.3 Pengertian Pertambangan 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya 

pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan 

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

merupakan daerah salah satu penghasil tambang batubara terbesar di dunia. 

Kegiatan penambangan apabila dilakukan dikawasan hutan dapat merusak 

ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat 
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menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk 

pencemaran air, tanah dan udara. 

Pengertian PertambanganMenurut undang-undang No.4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa Pertambangan adalah 

sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan bisnis, kontruksi, 

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan,dan penjualan, serta 

kegiatan pasca tambang. 

Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 

dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai prospeksi, 

eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan 

pemasarannya.  

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang mencakup mulai dari 

prospeksi, eksplorasi, evaluasi, development, eksploitasi dan 

penjualan/pemasaran bahan galian. 

Di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional 

perlu senantiasa dipelihara dengan baik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, 

keselarasan serta keseimbangan. 
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2.4 Pengertian Hukum Pertambangan 

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum 

yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan yang 

diterapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur 

tentang pertambangan, yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 

2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan 

DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan Mineral dan Batubara. 

Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila dikaji ketentuan atau 

pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum 

pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami pengertian 

hukum pertambangan, khususnya hukum pertambangan mineral dan batubara, 

maka perlu dikemukakan pengertian hukum pertambangan pada umumnya. 

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan 

untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan 

dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan 

penjelas an yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak 

untuk melakukan kegiatan pertambangan. 

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum 

pertambangan, yaitu: 
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1. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan;dan 

2. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan 

masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. 

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambangan. 

Hukum pertambangan adalah: 

Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan 

lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi 

kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi. 

Defenisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia 

mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: 

“Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam 

pengelolahan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara 

Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolahan dan 

pemanfaatan bahan glian (tambang)”. 

 

2.5 Pengertian Dampak Lingkungan 

Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986 menyebutkan bahwa 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup, termaksud didalamnya manusia dan perilaku yang 

mempengaruhi kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta 

lingkungan hidup. Sedangkan dampak lingkungan adalah suatu perubahan 

lingkungan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat 

bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi. 
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Didalam studi analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan 

peraturan perundangan bagi pelaksana studi analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL) kegiatan suatu industry atau dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu : 

1. Undang-undang republic Indonesia no. 4 tahu  1982 tentang ketentuan 

pokok pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi : pemanfaatan sumber 

daya, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan 

pengembangan. 

2. Undang-undang republic Indonesia no. 5 tahun 1984 tentang perindustrian 

yang implementasinya dilakukan melalui peraturan pemerintah no. 51 

tahun 1993 sebagai pengganti peraturan pemerintah no. 29 tahun 1986 

tentang AMDAL. 

Pada undang-undang republic Indonesia no. 5 tahun 1984 tersebut 

dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan 

berkewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber 

daya alam serta melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan 

pencemaran terhadap lingkungan hidup. 

3. Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL). 

4. Surat keputusan mentri perindustrian no. 20/M/SK/10/1986 tentang 

pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL). 

5. Peraturan pemerintah no. 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL). Lembaran Negara 4, tambahan lembaran Negara 
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no. 35 38. Peraturan pemerintah no. 51 tahun 1993 berisi AMDAL tentang 

: AMDAL terpadu, AMDAL Kawasan, dan AMDAL regional. 

Banyak kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti 

membuang sampah sembarangan yang menyebabkan terjadinya banjir, limbah 

pabrik yang menyebabkan air menjadi tercemar, asap pabrik yang 

menyebabkan polusi udara penebangan hutan yang menyebabkan banjir dan 

longsor, penambangan yang menyebabkan terjadi pencemaran air. Namun 

dalam hal ini yang dibahas secara mendalam ialah dampak lingkungan yang 

diakibatkan oleh penambangan batu. 

 

2.6 Lahan Tambang 

Kata pertambangan berasal dari kata “tambang”,  kata  ini dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer berarti : lombong tempat 

mengambil hasi bumi berupa bijih logam, batu bara dan sebagainya. Dalam 

perkembangannya tambang terbagi atas tambang basah, yaitu tambang yang 

proses penggaliannya menggunakan banyak air dan tambang emas, yaitu 

tempat penggalian emas. 

Lahan merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga membutuhkan 

penataan secara baik. Karena lahan sebagai lingkungan sember daya bagi 

kehidupan. Pendaya gunaan secara optimal dengan mengambil bahan-bahan 

terkandung perut bumi secara konstek fisik dan bernilai ekonomi untuk 

memenuhi hajat manusia dalam kehidupan. 

Didalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang  Pertambangan 

Umum disebutkan pengertian bahan galian adalah aneka ragam : 
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“unsur kimia , minerak, kumpulan mineral, batuan, bijih, termasuk 

batu bara, gambut, bitumen padat, paanas bumi, dan  mineral radioaktif  yang 

terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis” 

Sukandarrmidi juga mengemukakan pengertian bahan galian. Ia 

berpendapat bahwa bahan galian adalah : 

“bahan yang dijumpai didalam, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih 

ataupun segala macam bantuan”  

Bahan galian adalah segala macam Galian, Biji, Batu Bara, Gambut, 

Unsur-unsur kimia, Mineral yang merupakan Endepan/Produksi alam yang 

memiliki nilai ekonomis : 

Usaha dalam Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah ini yaitu 

kegiatan elsplorasi sampai dengan eksploitasi/produksi dalam rangka 

pemanfaatan bahan galian. 

Eksplorasi dalam Peraturan Daerah ini, adalah tahapan usaha 

pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang 

kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterpadatan dan sebarannya. 

Ekpoitasi/produksi dalam Peraturan Daerah ini, adalah tahapan usaha 

pertambangan  untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian. 

Pertambangan rakyat dalam peraturan ini, adalah usaha pertambangan 

yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 2 

(dua) unit mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK. 
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Surat izin dalam Peraturan Daerah ini, adalah Surat Izin Pertambangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) izin yang diberikan kepada orang 

perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Pertambangan 

pasir dan batu. 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas merupakan hal-hal yang 

menjadi ruang lingkup penelitian ini, yakni tentang penerapan Peraturan 

Daerah tersebut terhadap pertambangan-pertambangan yang ada di dalam 

masyarakat.Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang harus di 

perhatikan dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, dan pelanggaran 

terhadap Peraturan Daerah imi tentunya mendapat ganjaran atau sanksi. 

Peraturan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama 

dengan DPRD, dengan tujuan untuk dan memberikan kenyamanan kepada 

masyarakat, yang berhubungan dengan berbagai masalah dan persoalan yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Masyarakat kabupaten kampar adalah masyarakat yanag agamis dan 

menjunjung tinggi nilai adat istiadat sebagai sendi kehidupan. Perbuatan, 

tindakan maupun prilaku yang berhubungan dengan pertambangan masyarakat 

seperti pertambangan Galian C yang tanpa surat izin adalah suatu perbuatan 

yang menyimpang dari norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.  

Pelarangan dan penindakan terhadap bentuk penambangan yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 09  Tahun 2008, adalah sebaagai upaya dari 

Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kabupaten kampar 

yang aman, tentram dan tertib masalah yang menyangkut pertambangan 



 25 

masyarkat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan longsor dan kerusakan 

pada sungai. 

Untuk itu guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram dari 

berbagai gangguan, ancaman tanah longsor, maka larangan dan penindakan 

pertambangan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada ajaran 

agama, norma-norma adat, serta Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

Usaha pertambambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya alam tambang ( bahan galian ) yang terdapat dibumi 

Indonesia. (Salim, 2008:53), Dalam Undang-undang Pertambangan Republik 

Indonesia No 37 Tahun 1960 juncto Undang-undang Pokok Pertambangan 

Republik Indonesia No 11 Tahun1967 pasal 3, yang menyebutkan 

penggolongan bahan galian sebagai berikut : 

1. Bahan galian golongan A, merupakan (bahan galian strategis), adalah 

bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan 

kehidupan negara misalnya : minyak bumi, gas alam, batu bara, timah 

putih, besi, nikel, bahan galian jenis ini di kuasai oleh negara.  

2. Bahan galian golongan B, merupakan (bahan galian Vital), adalah bahan 

galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan 

perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat 

misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan 

galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun 

bersama-sama dengan rakyat.  
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3. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis 

ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang 

bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, 

yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.Terminologi bahan 

galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 

telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi „batuan‟, 

sehingga penggunanaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat 

lagi dan diganti menjadi “batuan”, namun masyarakat sudah terlanjur 

akrab dengan sebutan “galian C”. 

  Berdasarkan PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral den Batubara untuk mendapatkan IPR, 

pemohon harus memenuhi:  

a. Persyaratan administrative 

b. Persyaratan teknis; dan 

c. Persyaratan finansial. 

Persyaratan administratif dimaksud terdiri dari: 

a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:  

1) Surat permohonan; 

2) Kartu tanda penduduk: 

3) Komoditas tambang yang dimohon; dan 

4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat 

b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi; 

1) Surat permohonan; 
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2) Komoditas tambang yang dimohon; dan  

3) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi 

1) Surat permohonan 

2) Nomor pokok wajib pajak; 

3) Akta pendirian koperasi yang telah disahka oleh pejabat yang 

berwenang. 

4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.  

Untuk persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat 

paling sedikit mengenai. 

a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 meter; 

b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan 

dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1(satu) IPR; 

dan 

c. Tidak menggunakan alat berat den bahan peledak.  

Sedangkan untuk persyaratan finansial sebagaimana dimaksud berupa 

laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi 

koperasai setempat. 

 

2.7 Dampak Pertambangan Galian C di kec.Bangkinang kab. Kampar 

1. Dampak Positif 

a. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Dengan dampak yang sangat nyata dalam peningkatan ekonomi 

itulah masyarakat tetap bertahan dalam menjalankan profesi sebagai 



 28 

pekerja tambang, baik dan terbuka pula untuk para buruh angkut batu 

serta para pedagang makanan yang ada disekitar pertambangan di Desa 

Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

b. Mengurangi Angka Pengangguran 

Peningkatan di bidang ekonomi dalam kegiatan pertambangan 

batu dan pasir di Desa Muara Uwai, tidak hanya terlihat secara 

material semata, akan tetapi juga berdampak pada pengurangan angka 

pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. 

2. Dampak Negatif 

a. Meningkatnya polusi udara 

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara 

sekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan 

truk yang mengangkut batu serta tiupan angin jika dilokasi tambang 

tersebut tidak ada vegetasi yang cukup. Karena vegetasi yang berada 

disekitar penambangan telah mati baik itu yang ditebang maupun mati 

karena populasi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang 

digunakan dipertambangan batu. 

b. Peningkatan kebisingan 

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan 

truk, padahal sebelum adanya penambangan batu suasana dilokasi 

tersebur jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup 

udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Sama hal 

nya dengan hewan-hewan yang sebelumnya berada disekitar tempat 

penambangan, hewan tersebut mati karena kehabisan bahan makanan. 
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sebagian hewan ada yang melarikan diri mencari tempat baru untuk 

mencari makanan demi mempertahankan keturunan dan juga 

kelansungan hidupnya. 

c. Penurunan kualitas air 

Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucin batu-

batu maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak 

ada vegetsi penutup, sehingga dapat mengalir dengan bebas ke badan-

badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena 

vegetasi/pepohonan yangdapatmenampung air telah ikut di tebang 

dalam system penambanga npasir. 

d. Rusaknya jalan 

Para penambang yang telah mendapatkan batu biasanya 

menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil 

yang mengangkut batur tersebut tentu menggunkanalternatif jalan raya 

yang tentunya akan membuat jalan raya  semakin rusak dikarenakan 

berat beban pada kendaran angkut tersebut melebihi kapasitas yang 

ditentukan. 

Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat 

menimbulakan kecelakaan lalu lintas terutama dijalur utama. Kendaraan 

yang  biasa melintas dijalur utama bisa menggunakan kecepatan 

60km/jam untuk menempuh waktu yang ditargetkan. Itulah kenapa dijalan 

utama kendaraan tidak diizinkan untuk membawa beban yang melibihi 

kapasitas seperti truk pembawa batu. Selain itu juga kendaraan yang 

membawa beban berat bisa menimbulkan kemacetan yang cukup parah. 
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2.8 Pandangan Islam Tentang Pertambangan 

Al-qur‟an sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan 

ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan 

dalam bumi yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian yang berupa mineral 

dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki 

nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia 

sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah dalam Qur‟an Surah Ali  

„Imran Ayat 14 : 

 ََ ِّ ََُزي  َُحبُّ َِّاسِّ ِّي َٰتَِّل و   ٓ ََٱلشَّ  َ آءٌَِِّّ ِّس  َٰطِّيَِّوَ َٱۡلب نِّيَ وَ َٱىن  ن  ل 
ةََِّٱىب ر  ِط  ل  ٍُ ب ََٱل  َ ٌِّ

ْ بَِّ ةَِّوَ َٱذلَّ  يبوَِّوَ َٱىبفِّضَّ
ةََِّٱۡلب  ٌ َّٔ س  ٍُ ب ًَِّوَ َٱل َٰ ُبع 

َ وَ َٱۡلب  ََٱۡلب ربثِّ َُٰع ت   ٌ َ ِّم  َٰل ةَِّذ  َٰٔ ي  َٱۡلب 
ي ا َ نب َُوَ َٱدلُّ هََُٱّللَّ ََۥعِِّد  َُ َُحسب َََٔ ٱىبم  ١٤ََابِّ

Artinya :  dijadikan indah pada (pandangan )manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingin, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas,perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak dansawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan 

disisi Allah-lah tempat kembali yang baik ( surga).  

 

Pada ayat ini, allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak 

merupakan salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai 

keberadaannya karena nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah 

satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua 

Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi manusia.  

Teknologi pertambangan sudah lama dikenal oleh dunia dan ternyata 

ilmuan pertama yang mengembangkan teknologi pertambangan berasal dari 

ilmuan Islam Walhasi sebenarnya dunia pertambangan harus berterima kasih 

kepada Islam karena dari kejeniusan berfikir para ilmuan Islam, dunia 
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pertambangan bisa maju pesat seperti saat ini. Ilmuan Islam dalam menjalani 

hidupnya menjadikan Al-qur‟an sebagai alndasan berfikir termasuk saat 

menemukan teknologi pertambangan yang sangat berhubungan dengan qur‟an. 

Wajar memang jika dunia pertambangan Islam begitu maju karena jika 

melakuakan survey , negara-negara yang kaya akan sumber daya alam adalah 

negeri-negeri kaum muslim. 

Berikut ayat-ayat yang berhubungan dengan pertambangan : 

Surah Al-A‟raaf, ayat 148 : 

هََِّو ٱَّتَّ ذَ   دِّ َب عب َۢ ٌِّ َ َٰ ٔبُمَُمَٔس  ََُۦك  اَّلَّ دا س  َج  ٗلا َعِّجب ًب ِّ ِّٓ َُحيِّي  َب اََْۥٌِّ وب َي ر  ًب ل 
 
أ ٌَۚ ٔ ار  ُخ

َُّ َُّ
 
ََۘۥأ بِّيٗلا َس  ًب ِّٓ ي دِّ ٓب َي 

َل  َو  ًب ُٓ ٍُ ِّ ي  َيُك  ََٱَّتَّ ُذوهََُل  ٍِّي  َٰيِّ ٔاَْظ  ُُ َك  ١٤٨ََو 
Artinya :  dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat 

dari perhiasan-perhiasan ( emas ) mereka anak lembu yang 

bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa 

anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak 

dapat ( pula ) menunjukkan jalan kepada mereka ? mereka 

menjadikannya ( sebagai sembahan ) dan mereka adalah orang-

orang zalim. 

 

Surah Ar Ra’ad, Ayat 17 : 

 

ل َ ُز 
 
ََأ  َ آءٌَِِّّ  ٍ َف ََٱلسَّ ا  ْ رِّ د  ِّل  دِّي ُۢةَة وب

 
َأ اى تب َف س  آءا  ٌَ و   ٍ ت  يبُوََٱحب َ َٱلسَّ ا ابِّيا َرَّ ا ب دا ز 

َ َِفِّ ي يبِّّ َع  ٔكُِّدون  َيُ ا ٍَّ مِّ آءَ َٱنلَّارَِّو  ََُّٱةبتِّغ  ِّثبيُ  ٌ َ ب ٞد َز  َٰٖع ت   ٌ َ وب
 
َأ يبي ٍة ََۚۥٌَحِّ ِّم  َٰل ذ  ن 

ُِّبَ َُي ۡضب ٌَۚوَ َٱۡلب قَََّٱّللَّ و  َٰطِّ ََٱىبب 
 
اف أ ب دٌَََُّ ُعََٱلزَّ ف  اَيِ   ٌ اَ ٌَّ

 
أ و   َ آءا ُبَُجف   ْ ي ذب َف  َٱنلَّاس 

َ ُهُثَِفِّ ٍب ي  َ َف  ۡرضِّ
ُِّبََٱۡلب  َي ۡضب ِّم  َٰل ذ  َُن  ث ال ََٱّللَّ ٌب

١٧َََٱۡلب 
Artinya :  Allah telah menurunkan air ( hujan ) dari langit, maka mengalirlah 

air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa 

buih yang mengembang. Dan dari apa ( logam ) yang mereka lebur 

dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada ( pula )  

buihnya seperti buih arus itu. Demikian allah membuat 

perumpamaan ( bagi ) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, 
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akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, adapun yang 

memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. 

Demikianlah allah membuat perumpamaan-perumpamaan.   
 

Dari semua ini, sudah jelas hubungan Al-qur,an dengan pertambangan. 

Ilmu pertambangan didapatkan dari al-qur‟an dan saat menambang 

penambangan menjadikan qur‟an sebagai panutan agar tida salahdalam 

melakukan tindakan saat mengambil hasil bumi sehingga tidak terjadi 

Bencana. 

 

2.9 Defenisi Konsep 

Menurut Masri Singarimbun, 2006 konsep adalah abstraksi mengenai 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

 Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.09 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan pertambangan umum 

3. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencarian, 

penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.. 

4. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud 

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manulang, 

1987:136) 
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5. Pembinaan  

Pembinaan merupakan segala usaha dan kegiatan membimbing, 

mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi 

dan bimbingan teknis untuk pelaksanan sesuatu dengan baik, teratur, 

rapidan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, 

petunjuk, norma, system dan metode secara efektif dan efesien untuk 

mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal. 

6. Pengertian dampak lingkungan 

Dampak lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang terjadi 

sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik 

kimia, fisik maupun biologi. 

 

2.10 Konsep Operasional 

Untuk mempermudah pelaksaan penelitian dan untuk meminimalisir 

kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis measa perlu untuk 

mengoprasionalkan kosep-konsep tersebut sebagai berikut: 
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Referensi Indikator Sub indikator 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar 

Nomor 09 Tahun 

2008 Tentang 

Pengelolaan 

Pertambangan 

Umum Dinas 

Pertambangan dan 

Energi Kabupaten 

Kampar 2008 

Pembinaan       

 

 

 

 

 

Pengawasan 

1. Pedoman 

2. Bimbingan 

3. Penyuluhan 

4. Pembinaan atas pengelolaan kegiatan 

usaha pertambangan 

 

1. Keselamatan 

2. Kesehatan kerja tambang 

3. Lingkungan hidup 

4. Konservasi  

5. Produksi 

6. Pemasaran  

7. Keuangan 

8. Ketenagakerjaan 

9. Pengelolaan data 

10. Pelaksanaanpenggunaan produksi 

dalam negeri 

11. Penguasaan 

12. Pengembangan 

13. Penerapan teknologi 

14. Penerapan standar pertambangan 
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2.11 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Pertambangan Umum Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Kampar 2008 

Pembinaan  

a. Memberikan pedoman; 

b. Bimbingan; 

c. Penyuluhan; 

d. Pembinaan atas 

pengelolaan kegiatan 

usaha pertambangan 

pengawasan 

a. Keselamatan 

b. Kesehatan kerja tambang 

c. Lingkungan hidup 

d. Konservasi  

e. Produksi 

f. Pemasaran  

g. Keuangan 

h. Ketenagakerjaan 

i. Pengelolaan data 

j. Pelaksanaanpenggunaanproduksi 

dalam negeri 

k. Penguasaan 

l. Pengembangan 

m. Penerapan teknologi 

n. Penerapan standar pertambangan 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

 Arri al-paruqi ( 2016 ) yang melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Pengawasan Pertambangan Galian Golongan C Oleh Dinas Energi 

Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi .dari hasil penjabaran 

penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, berdasarkan hasil angket 

peneliti tentang pengawasan pertambangan galian golongan C oleh Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi(studi kasus di 

Kecamatan Kuantan Tengah) masih dalam kategori belum terlaksana 

terlaksana 60% dean alasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum  

melakukan pengamatan dan penyelidikan serta pendataan dilapangan secara 

menyeluruh kepada pengusaha galian golongan C di Kecamatan Kuantan 

Tengah dan masih ada usaha pertambangan galian golongan C yang belum 

memiliki izin usaha pertambangan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Neliya ( 2017 ) yang 

melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perizinan Pertambangan Pada 

Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau ( Studi 

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara) Dari uraian diatas penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas 

Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau ( Studi Implementasi 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara) secara umum masuk dalam kategori “sedang”. Dimana terdapat 

nilai mean yang tertinggi adalah pada persyaratan lingkungan dengan 
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(mean=2,41) dan dengan nilai standart devisa (SD=0,81) masuk dalam 

kategori “tinggi”. Kemudian nilai mean yang rendah adalah pada persyaratan 

teknis dengan (mean=2,23) dan dengan nilai standart devisa (SD=0,11) masuk 

dalam kategori “sedang”. 

Penelitian yang sama juga dilakukan Leni Suryana ( 2015 ) yang 

melakukan penelitian yang berjudul Upaya Badan Lingkungan Hidup Dalam 

Mengatasi Dampak Lingkungan ( Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di 

Kabupaten Kuansing ). Dari uraian di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan yaitu melakukan sosialisasi tentang dampak lingkungan kepada 

masyarakat, melakukan rapat koordinsi dengan instansi terkait, mengirim surat 

pelaporan ke BLH Provinsi tentang kerusakan yang diakibatkan oleh 

penambangan emas ilegal, melaksanakan kegiatan sosialisasi sungai bersih 

kepada masyarakat yang sudah dilakukan sebagai mana tugas dan fungsinya 

namun masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya dana sehingga 

dampak lingkungan belum bisa diatasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


