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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil 

yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan 

kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang.Meskipun 

demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang 

merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut 

tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan 

pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang diberikan instansi yang 

berwenang. 

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik 

dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya.Secara fisik kerusakan tersebut 

disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri, 

bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber 

daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah/pasir di sungai juga 

tejadi di Desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.Jumlah 

penduduk yang terus meningkat dan kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang memanfaatkan sumberdaya alam yang baik, mengakibatkan 

merebaknya para pengusaha penambangan-penambangan pasir yang tidak 

memperhatikan konservasi lahan. 



 2 

Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau secara geologi 

merupakan daerah yang berpotensi memiliki bahan galian yang cukup 

berarti.Kabupaten Kampar juga adalah kabupaten yang sebagian besar 

masyarakat memiliki penghasilan dari komiditi sawit dan karet khususnya 

Pada Desa Petapahan Kecamatan Tapung. 

Petapahan adalah satu Desa dari 25 Desa yang berada di Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar, Pada Desa Petapahan terdapat 3.394 jumlah 

kepala keluarga, dari seluruh jumlah kepala keluarga di desa Petapahan 

terdapat III Dusun, yaitu ; Dusun I terdiri dari 990 Kepala keluarga, Dusun II 

terdiri dari 1559 Kepala keluarga, dan Dusun III terdiri dari 930 Kepala 

keluarga. dengan Jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 6.129 jiwa, dan jumlah 

penduduk Perempuan sebanyak 5.467 jiwa.  

Pada desa petapahan terdapat aliran sungai tapung,yang menjadi 

tempat berlansungnya kegiatan penambangan pasir secara terus menerus. 

Selain sungai kegiatan penambangan pasir ini juga dilaksanakan pada lahan 

pertanian, Penambang melakukan konversi lahan. 

Masyarakat pada desa petapahan kecamatan tapung kabupaten Kampar 

umumnya adalah bermata pencaharian petani sawit dan petani karet, beberapa 

tahun belakangan ini marak terjadi penambangan pasir didesa petapahan, Hal 

ini disebabkan oleh semkin tinggi ini kebutuhan hidup. 

Tingkat kesejahteraan petani masih sangat rendah,Tingkat pendapatan 

di pedesaan hanya berkisar antara 0,3 – 0,8 dari tingkat pendapatan di 

perkotaan.Jumlah petani yang tidak memiliki lahan mencerminkan makin 

banyaknya petani yang terperangkap dalam kemiskinan.  
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Pendapatan dari bertani Sawit dan Karet yang tidak stabil membuat 

masyarakat merasa ingin mencari tambahan pedapatan, dan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup masyarakat Desa Petapahan melakukan Penambangan Pasir, 

dengan begitu masyarakat dapat menambah pendapatan mereka dari 

penambangan pasir. 

Pendapatan dari penambangan Pasir secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi kualitas hidup pemilik tambang, karena 

Pendapatan dari Penambangan Pasir bisa lebih besar dari pendapatan mereka 

sebagai petani Sawit atau petani Karet. 

Jumlah pemilik panambangan pasir di Desa petapahan ini cukup 

banyak yaitu 52 Penambangan pasir dangan masing-masing satu 

penambangan milik seorang pengusaha tambang pasir tersebut yang kemudian 

para pengusaha tersebut melakukan aktivitas tambangnya dengan 

memperkerjakan kuli angkut pasir. 

Data penambangan pasir di Desa Petapahan Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1: Data Penambangan Pasir di Desa Petapahan Kecamatan   

Tapung  Kabupaten Kampar 

 

No Luas 
Jumlah Pemilik 

Penambangan 

1 Penambangan dengan luas 1 – 1,5  Ha 23 

2 Penambangan dengan luas 2 – 2,5 Ha 24 

3 Penambangan dengan luas 3 – 5 Ha 5 

Total 52 

Sumber Data :Kantor Kepala Desa Petapahan 2015 
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Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa luas penambangan pasir yang 

ada di Desa Petapahan antara lain 1 – 5 Ha, Jumlah pemilik tambang dengan 

luas 1 – 1,5 Ha adalah 23 KK, Jumlah pemilik tambang dengan luas 2 – 2,5 

Ha adalah 24 KK, dan jumlah Pemilik tambang dengan luas 3 – 5 Ha adalah 5 

KK. 

Melihat dari tingkatan pendapatan atau tingkat kesejahteraan pemilik 

tambang di Desa Petapahan, hal ini juga ditentukan oleh alat tambang, dan 

biaya produksi yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir, kegiatan 

penambangan yang dimiliki oleh pribadi atau masing-masing pemilik 

tambang, dan penambangan ini awalnya dilakukan secara tradisional, seiring 

berjalannya waktu dan semakin baiknya teknologi para pemilik tambang mulai 

menggunakan alat berat dan mesin sedot pasir, hasil yang didapatkan pemilik 

tambang dari  penambangan pasir dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

bahkan mampu mengeluarkan pemilik tambang dari garis kemiskinan.  

Dari semua pertambangan yang ada, tidak ditemuinya plang-plang 

yang menunjukkan usaha pertambangan tersebut mendapatkan izin terhadap 

orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan 

pertambangan Bahan Galian Golongan pasir. 

Aktivitas penambangan pasir pada Desa petapahan ini bermula sejak 

tahun 2002 dan awalnya penambangan ini dilaksanakan secara manual.Dan 

seiring berjalannya waktu, pada tahun 2004 Para Pemilik Tambang Mulai 

Melakukan Penambangan pasir dengan Alat Berat dan Mesin Sedot Pasir. 
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Berikut disajikan jenis – jenis galian dan harga masing – masing yang 

dihasilkan oleh penambangan pasir di Desa Petapahan Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar pada Tabel 1.2  

Tabel 1.2:  Jenis – jenis Galian dan Harga Masing – masing  yang 

dihasilkan Oleh Penambangan Pasir di Desa Petapahan  

kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Jenis- jenis galian Harga per kubik
 

1 Pasir Kerokos Rp. 30.000 - 40.000 

2 Pasir Halus Rp. 30.000 - 40.000 

3 Kerikil Rp. 90.000 – 100.000 

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Petapahan 2015 

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat jenis – jenis galian dan Harga 

masing – masing yang dihasilkan oleh Penambangan Pasir di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu pasir kerokos dengan harga Rp. 

30.000 – 40.000 / kubik, Pasir Halus dengan Harga Rp. 30.000 – 40.000 / 

kubik, dan Kerikil dengan Harga Rp. 90.000 – 100.000 / kubik. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa pemerintah sudah 

melakukan peninjauan ke lokasi pertambangan yang dilakukan dua kali dalam 

setahun.Adapun usaha pemerintah setelah melakukan peninjauan adalah 

dengan melakukan razia penertiban usaha. Namun setiap kalipemerintah 

melakukan razia penertiban dan masyarakat mengetahuinya, masyarakat 

menutup usahanya untuk beberapa waktu selama razia penertiban di 

laksanakan. sehingga usaha pemerintah dalam melakukan penertiban usaha 

tidak terlaksana. Dan banyak pula masyarakat yang melakukan usaha 

pertambangan tersebut menentang pemerintah dengan mengatakan usaha 
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yang mereka buat adalah usaha rakyat. Namun dibalik itu semua masyarakat 

masih melakukan mediasi dengan pemerintah atas pembuatan surat izin 

usaha.   

Karena tidak ada pengawasan  yang ketat dari pemerintah dan instansi 

yang terkait maka banyak kita temui marak nya penambangan liar yang tanpa 

izin terjadi dikabupaten kampar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 

Kampar senantiasa membuat kebijakan diantara nya melalui Peraturan Daerah 

Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Pertambangan Umum. 

Dalam Pasal 67 pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pertambangan Umum adapun usaha pemerintah dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut adalah : 

1. Pembinaan dan Pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati. 

2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), 

dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan 

pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja 

tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, 

ketenagakerjaan, pengelolaan dat, pelaksanaan penggunaan produksi 

dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta 

penerapan standar pertambangan. 

3. Pembinaan dan pengawasan sebagimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) 

dan (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam mengatasi pertambangan 

liar atau ilegal maka Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD 
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menyepakati Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Pertambangan Umum. Peraturan Daerah ini sebagai salah satu 

kebijakan penting yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang tanpa 

izin, dan terciptanya upaya penertiban penambangan liar. 

Dalam Pasal 1 ayat 21 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 

Tentang  Pengelolaan petambangan Umum yaitu : 

Surat izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) 

adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang 

melakukan kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan pasir. 

Maka dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut maka 

setiap pertambangan khususnya pertambangan galian pasir harus mendapatkan 

izin dari pemerintah daerah sebagaimana dalam peraturan daerah tersebut, 

walaupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 9  tidak ada lagi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap segala yang 

berhubungan dengan pengelolaan pertambangan energi dan mineral, 

semuanya menjadi urusan kewenangan Daerah Provinsi, tetapi usaha tersebut 

juga dikeluarkan izinnya karna secara tidak langsung  pemerintah telah 

melanggar UU dan bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut khususnya 

usaha pertambangan galian pasir.  

Dalam pasal 29 peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa: 

“Usaha pertambangan rakyat dilaksanakan setelah mendapat izin 

kuasa pertambangan rakyat dari Bupati atau pejabat berwenang yang 

ditunjuk oleh bupati.” 
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Apabila pengawasan yang dilakukan oleh dinas pertambangan energi 

dan mineral kabupaten Kampar atas perizinan usaha Pertambangan Galian 

Golongan pasir berjalan kurang efektif maka akan menimbulkan 

pertambangan ilegal. Jadi dapat dikatakan proses pengawasan ini sangat 

diperlukan dalam usaha penertiban izin usaha pertambangan galian golongan 

pasir tersebut.  

Kondisi dilapangan memperhatikan bahwa setelah beberapa tahun 

implementasi dari peraturan daerah ini belum dapat di terealisasi dengan baik, 

dimana masih banyak ditemukan tempat-tempat penambangan liar yang tanpa 

izin yang berada di sepanjang sungai tapung yang terletak didesa petapahan. 

Dari keseluruhan pertambangan di Desa Petapahan tidak ada satupun 

pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, hal ini berdampak 

bukan hanya terhadap kerugian negara karna tidak adanya pengawasan dari 

pemerintah, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar Desa 

Petapahan, dengan adanya penambangan pasir ini banyak terdapat lubang 

terjam yang ada dilingkungan desa akibat penggalian oleh alat berat, dan juga 

memburuknya kualitas udara yang ada disekitar penambangan tersebut yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat desa Petapahan, dan terjadinya 

kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas masin sedot pasir pada 

penambangan tersebut. 

   
Gambar 1.1 Penambangan Pasir 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian tentang “ANALISIS IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 

2008 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM 

(STUDY KASUS PENAMBANGAN GALIAN PASIR DI DESA 

PETAPAHAN” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Galian pasir di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung ? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi terimplementasi atau tidaknya  Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum 

Galian pasir di Desa Petapahan Kecamatan Tapung? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 

2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Galian pasir di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung. 

b. Untuk mengetahui faktor terimplementasi atau tidak Peraturan Daerah 

Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum di 

Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Sebagai bekal dan pengalaman yang penting untuk mengembangkan 

diri dalam kegiatan selanjutnya. 
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b. Sebagai salah satu syarat penulis menyelesaikan perkuliahan pada 

program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

Jurusan Administrasi Negara pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


