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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 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.  

2.2.1. Implementasi Kebijakan 

(Budi Winarno, 2007: 144) Pengertian implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan 

segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, 
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organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran 

(output) maupun suatu dampak (outcame). 

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individun(atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang.Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah 

atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin yang dicapai dan berbagai cara 

untutk mengatur proses implementasinya. 

Menurut “Mazmanian dan Paul A” implementasi adalah memahami 

apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.  
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Lebih rinci lagi, “Mazmanian dan paul A” mengemukakan : 

“Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namu  dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan-keputusan itu 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk 

menstruktur proses implementasinya, proses ini berlansung setelah melalui 

sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan 

undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan 

keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, dan akhirnya perbaikan-

perbaikan penting undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. 

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah 

implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan terjemahan dari kata 

implementation, berasal dari kata kerja to implement.   

Implementasi berasal dari bahasa Latin implementum dari kata impere 

dan plere. Kata implore  dimaksudkan to fill up, to fill in, yang artinya mengisi 
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penuh; melengkapi, sedangkan plere maksudnya to full, yaitu mengisi. 

Selanjutnya kata “to implement” mengandung tiga arti sebagai:  

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan;  

2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang 

bersifat praktis terhadap sesuatu;  

3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat (Tachjan, 2006: 65). 

Saefullah (2007: 37) mengatakan implementasi kebijakan  berupa 

pelaksanaan keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana termasuk kegiatan 

monitoring oleh pihak-pihak yang an plere maksudnya to full, yaitu:  

a. Membawa ke sesuatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan;  

b. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang 

bersifat praktis terhadap sesuatu;  

c. Menyediakan atau melengkapi dengan alat. 

Kemudian Tachjan (2006: 25) mengatakan implementasi kebijakan 

publik “merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan/disetujui. Sedangkan Van Meter dan Van Haron 

mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai “tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2006: 153).  

Dari ketiga pendapat pakar diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal yaitu  

1. Ada tujuan atau sasaran kebijakan;  

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan  
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3. Adanya hasil kegiatan. Dengan demikian makna implementasi kebijakan 

dapat disimpulkan yaitu melakukan suatu proses yang dinamis, dimana 

pelaksana (implementor) kebijakan melakukan aktifitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil atau dampak yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran isi kebijakan itu sendiri. 

Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk 

konkrit dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis 

merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu, 

suatu kebijakan implementasi pada umumnya suatu paket dengan kebijakan 

pemantauan atau monitoring kebiajkan implementasi adalah sama peliknya 

dengan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan 

mempengaruhinya. Dalam kebijakan implemnetasi akan  terkait didalamnya 

sekaligus proses politik dan administrasi (Zainal Abidin, 2014: 63) 

Dalam konsep implementasi kebijakan terkandung pengaturan dan 

pengelolaan atau manajemen kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan operasional. Implementasi 

kebijakan juga merupakan alat administrasi, dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan 

secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapai 

tujuan sesuai dengan isi kebijakan itu. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji 
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dalam Agustino (2006: 154) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan 

adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada 

pembuatan kebijakan.  

Gejala ini oleh Andrew Dunsir dinamakan sebagai implementation gap 

(suatu istilah untuk menjelaskan keadaan dimana dalam proses kebijakan 

selalu terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan 

dengan apa yang senyatanya) (Nugroho, 2003: 35). Atau Gap ini sendiri 

menurut Winardi adalah “penyimpangan antara Das Sollen (standard) dengan 

Das Sein Isituasi kenyataan yang diperoleh) atau A problem is a deviation 

from a standard (or from certain objective to be reacfed) (Winardi, 2009: 181).  

Model adalah keterkaitan antar variable yang satu dengan yang lain 

dan telah mendapat proses penyederhanaan sehingga lebih fleksibel 

memahami fenomena yang diamati. Tujuan menggunakan model  adalah 

untuk memahami kenyataan atau realita dengan jalan mengorganisasi dan 

menyederhanakannya. Jadi model mewakili realita, tetapi bukan merupakan 

realita. Tegasnya, menggunakan model akan lebih mudah untuk memahami 

realita, dan bagaimana korelasi atau pengaruh komponen-komponen atau 

dimensi-dimensi atu satu dengan yang lainnya akan dapat membantu pola 

pikir kita dengan memahami model (Tachjan, 2006:  65). 

Tachjan (2006: 37) mengatakan komponen-komponen model sistem 

implementasi kebijakan publik terdiri atas: 

a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan; 

b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau 

peningkatan; 
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c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut; 

d. Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).  

Dimensi implementasi kebijakan publik dirumuskan Jones C. O (2004: 

86) terdiri dari organisasi, interprestasi, aplikasi yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Organisasi 

Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan 

atau penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk 

menjadikan program berjalan. Karena itu, untuk mencapai tujuan, 

implementor atau pemerintah harus melakukan tindakan berupa 

penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. 

Kemudian, Gibson at al mengatakan organisasi memiliki sistem 

kewenangan, status, dan kekuasaan dan manusia. Kelompok didalam 

organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku individu dan 

kinerja organisasi. Perilaku seseorang di setiap situasi  melibatkan 

interaksi karakteristik personal dan karakteristik situasi. 

Organisasi dikenal dari tiga ciri dasar. Pertama, adanya 

kewenangan yang cukup. Kedua, adanya status dari organisasi. Ketiga, 

adanya kekuasaan. Kewenangan yang cukup dan memadai membuat 

pelaksana lebih berdaya menggerakkan sarana dan prasarana yang ada 

dalam organisasi. Status menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya 



 18 

kekuasaan yang dimiliki para pejabat akan memampukan organisasi 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.   

Dengan demikian jika diminati uraian di atas, indikotor organisasi 

meliputi pembentukan unit-unit (penataan kembali), adanya Kewenangan 

yang cukup, adanya kejelasan prosedur/ aturan yang jelas, serta 

menghindari tugas-tugas yang tumbang tindih (overlapping) terutama 

menghadapi tuntutan publik akan layanan yang semakin bermutu.   

Sumber daya terdiri atas empat tipe yaitu sumber daya manusia, 

sumber daya buatan, tehnik, dan kondisi yang mendukung sumber daya 

dikembangkan. Keempat tipe sumber daya itu, dalam implementasi 

kebijakan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu, 

sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah 

satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya sangat 

penting dalam implementasi kebijakan karena di dalamnya meliputi staf 

dengan ukuran cukup, keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas 

mereka, nilai dan etika, serta otoria maupun fasilitas yang diperlukan 

untuk menerjemahkan usulan tertulis (kebijakan) menjadi fungsi 

pemerintahan. Jadi, sumber daya terdiri atas beberapa jenis yaitu staf, 

informasi, otoritas, dan fasilitas layanan.  

2. Interpretasi 

Keberhasilan suatu kebijakan yang terpenting adalah adanya 

pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

dan penerimaan dengan penuh kesadaran karena itu perlu diupayakan 

adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat. 
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Artinya jika terjadi kekaburan interpretasi (penafsiran) antara implementor 

(pelaksana) dengan penerima manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan 

sulit ditetapkan.  

Interpretation adalah  menafsirkan agar program menjadi rencana 

yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses 

implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi 

pelaksana (implementor) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang 

yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. 

Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan 

atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, harus ada 

interpretasi yang sama dikalangan para implementor. Demikian juga 

konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal 

lain yang penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas 

(utama) dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga 

komitmen para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. 

Sesungguhnya, menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara 

pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para 

pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda 

dengan pandangan para pembuat kebijakan.  

3. Aplikasi 

Application, adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan 

untuk mencapai sasaran program. Melalui aplikasi ini diharapkan akan 

muncul respon dari kelompok sasaran (target group), dalam hal ini 

masyarakat yang mengurus IMB. Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan 
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akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak 

implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan 

kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan 

yang harus dihadapi implementor. 

Sesungguhnya suatu kebijakan publik apabila ingin berhasil 

dilaksanakan, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan atau dirumuskan 

kembali untuk mendapatkan masukan. Sebab, yang sering terjadi adalah 

pengambil kebijakan cenderung merumuskan masalah yang dihadapi oleh 

kelompok sasaran, namun tidak mendefinisikan masalah tersebut. 

Program yang dibuat seperti implementasi kebijakan pelayanan IMB 

seyogyanya memerlukan partisipasi publik dan antar lembaga pemerintah agar 

dapat dilakukan penafsiran secara benar dari tujuan yang diharapkan sesuai 

dengan isi kebijakan itu. Tetapi, kenyataan yang sering ditemui adalah 

terjadinya inkonsistensi dalam menginterpretasi sehingga menyebabkan 

masalah tidak bisa dipecahkan. 

Menurut Edward III  dalam Taliziduhu (2011:126), terdapat empat 

indikator implementasi kebijakan yaitu 

1. Communication (Komunikasi) 

Komunikasi memegang peranan penting, karena suatu program 

baru dapat dilaksanakan mengetahui secara jelas. Hal ini berkaitan 

penyampaian informasi atau transmisi. Kejelasan informasi serta 

konsistensi dari informasi yang di sampaikan. Pemerintah dalam 

menerapkan kebijakan harus meneruskan kepada aparat bawahan. 
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2. Resources (Disposisi) 

Disposisi menyangkut sikap dan komitmen para pelaksana 

terhadap program khususnya bagi mereka yang menjadi implementros 

program, implementor disini dimaksudkan yaitu para birokrat. Disposisi 

pelaksanaan diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan 

pelaksanaan untuk menerapkan kebijakan. 

3. Disposition or attitudes (Sumber Daya) 

Sumber daya terdiri dari empat komponen yaitu staf yang cukup 

(jumlah dan kualitas), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan 

keputusan, authority kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

tugas, kurangnya sumber daya dapat menyebabkan ketidakefektifan 

impelentasi kebijakan. 

4. Bureaucratic struktur (Struktur Birokrasi) 

Struktur birokrasi dimana terdapatnya SOPS (Standart Operation 

Proceedures) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan 

progam. Apabila unsur ini tidak ada, maka akan sulit mencapai hasil yang 

memuaskan, karena segala sesuatu yang bersifat ad-hoc memerlukan 

penyelesaian khususnya tanpa pola yang jelas. 

 

2.2 Pengawasan  

(Sondang P. Siagan, 2008: 112) Pengawasan ialah: “Proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. “dari defenisi ini jelas terlihat bahwa terdapat 
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hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Malahan sedemikian 

erat hubungan kedua fungsi organik administrasi dan manajemen itu sehingga 

Harold Kontz dan Cyrill O‟Donnel dalam buku mereka principles of 

management mengatakan bahwa planning and controlling are The Two Sides 

of The Same Coin. Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan 

kedua belahan mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa perencanaan dan 

pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk 

melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan 

berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau 

penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk 

mencegahnya.  

Dalam pengawasan pun dapat dibedakan antara administrative control 

dan managerial contro. Administrative control meliputi seluruh kegiatan pada 

unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya adalah agar keputusan yang 

telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai 

dengan kebijakan yang ditentukan sebelumnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan, 

besar kemungkinan akan timbul penyimpangan-penyimpangan dan/atau 

penyelewengan-penyelewengan yang pada akhirnya akan berakibat tidak 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Atau, jika tujuan tercapai, tujuan itu 

akan tercapai setelah pengorbanan yang terlalu besar karena di dalam 

pelaksanaan terdapat inefiensi dan pemborosan dalam berbagai bentuk. 

Managerial control bersifat lebih sempit dan lebih khusus.  

Khusus dalam arti tidak berlaku bagi seluruh organisasi-tergantung 

pada tingkat manajemen apa yang melaksanakannya-akan tetapi hanya berlaku 
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untuk suatu unit tertentu, bagian tertentu atau fase tertentu daripada rangkaian 

keseluruhan. Meskipun ruang lingkup managerial control lebih terbatas jika 

dibandingkan dengan administrative control,maknanya sama saja, yaitu 

sedapat mungkin mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau 

penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

A. Sifat-sifat Pengawasan  

Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, 

pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses 

pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi 

sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu ialah 

sebagai berikut. 

1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan 

fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana 

tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas 

tentunya ada faktor-faktor lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, 

sistem, prosedur kerja, dam sebagainya. 

2. Pengawasan harus bersifat preventatif yang berarti bahwa proses 

pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-

penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang 

telah ditentukan. 

3. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. 

Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. 
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4. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen 

maka pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya 

tujuan. 

5. Proses pelaksanaan harus efesien. Jangan sampai terjadi pengawasan 

malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi. 

6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah 

jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak 

betul. 

B. Teknik-teknik Pengawasan 

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi 

dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : 

1. Pengawasan Langsung  

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila 

pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan yang sedang 

dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat 

berbentuk :  

a. Inspeksi langsung 

b. On-the-spot observation, dan 

c. On-the-spot report . 

Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula 

jika diperlukan.  

Akan tetapi, karena bnayaknya dan kompleksnya tugas-tugas 

seorang pimpinan-terutama dalam organisasi yang besar-seorang 
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pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan 

langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan 

yang bersifat tidak langsung. 

2. Pengawasan Tidak Langsung. 

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah 

pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan 

yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk : 

a. Tertulis. 

b. Lisan. 

Jadi, pengawasan itu tidak akan dapat berjalan dengan baik 

apabila bergantung pada laporan saja. Karena itu pengawasan langsung 

saja tidak cukup. Adalah bijaksana apabila pimpinan organisasi 

menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung 

dalam melakukan fungsi pengawasan itu. 

 

2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang 

pengelolaan Pertambangan  Umum 

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, 

Peraturan Daerah merupakan urutan  yang  paling bawah. Walaupun demikian 

fungsi dan perannya cukup kuat karna bentuk  oleh pemerintah daerah, yakni 

oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-

sama, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan berlaku untuk 

masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Peraturan Daerah Propinsi atau 

Peraturan Daerah Kabupaten /Kota. 
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Demikian juga hal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.Tentunya 

Peraturan Daerah ini berlaku dalam wilayah Kabupaten Kampar, yakni 

berhubungan pertambangan-pertambangan masyarakat yang terjadi di 

Kabupaten Kampar. 

Dalam upaya pencagahan dan penanggulangan berbagai bentuk 

perbuatan yang merupakan pengelolaan pertambangan masyarakat, yang telah 

mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keresahan 

ditengah-tengah masyarakat  di Kabupaten Kampar diperlukan aturan hukum 

yang mengatur hal tersebut. 

 

2.4 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” 

Sukandarmidi 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. 

Surat izin dalam Peraturan Daerah ini, adalah Surat Izin Pertambangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) izin yang diberikan kepada orang 
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perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Pertambangan 

Bahan Galian Golongan pasir. 

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 pasir 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 

masyarkat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan longsor dan kerusakan 

pada sungai. 



 29 

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 : 

a. 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.  

b. 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.  

c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis 

ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang 
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bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, 

yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.Terminologi bahan 

galian golongan pasir 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 pasir”. 

 Berdasarkan PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendapatkan IPR, 

pemohon harus memenuhi:  

1. Persyaratan administrative 

2. Persyaratan teknis; dan 

3. 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; 

2. Komoditas tambang yang dimohon; dan  

3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 
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c) Koperasi setempat, paling sedikit meliputi 

1. Surat permohonan 

2. Nomor pokok wajib pajak; 

3. Akta pendirian koperasi yang telah disahkan 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 dipersyaratkan bagi 

koperasi setempat. 

 

2.5 Dampak Pertambangan Golongan pasir di Desa Petapahan 

1. Dampak positif 

a. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Dengan dampak yang sangat nyata dalam peningkatan 

ekonomi itulah masyarakat tetap bertahan dalam menjalankan profesi 

sebagai pekerja tambang yang baik dan  terbuka pula untuk para buru 

angkot pasir serta para pedagang makanan dan minuman yang ada 

disekitar pertambangan di Desa Petapahan Kabupaten Kampar. 
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b. Mengurangi Angka Pengangguran 

Peningkatan dibidang ekonomi dalam kegiatan pertambangan 

batu dan pasir di Desa Petapahan, tidak hanya terlihat secara materil 

semata, akan tetapi juga berdampak pada angka pengangguran dan 

membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, pengangguran bisa 

diantisipasi. 

2. Dampak Negatif 

a. Kerusakan Lingkungan  

Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang 

melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan 

penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan 

yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering 

dikaitkan dengan keruskan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak  

selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan 

penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan ditempat 

penambangannya. Contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat 

penambangan pasir adalah banyak terdapat lubang terjam yang ada 

dilingkungan Desa akibat penggalian alat-alat berat, dan juga 

memburuknya kualitas udara yang ada disekitar penambangan  

tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

b. Pencemaran Air 

Kegiatan pertambangan pasir mengalami perkembangan pesat. 

Dari menggunakan peralatan tradisional berkembang pada peralatan 

mesin yang lebih canggih. Hal ini tentunya berdampak pada 
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peningkatan produksi, maka produksi yang tidak terbatas, tentu lebih 

banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif 

seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sekitarnya. 

Limbah yang dihasilkan dari sisa penambangan dapat mencemari 

perairan sungai, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan 

masyarakat yang memanfaatkan air tersebut. 

 

2.6 Pandangan Islam 

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 : 

                    

                            

            

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah 

perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah). 
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Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai 

khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta.Allah telah 

menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua 

makhluk-Nya, Khususnya manusia Keserakahan dan perlakuan buruk 

sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu 

sendiri.Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan 

dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru 

merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. 

Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika 

menunaikan ibadah haji.Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-

pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia 

berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT 

melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. 
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Artinya:  “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa 

berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga 

apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke 

suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. 

Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam 

buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang 

yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan 

tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, 

dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran 

(Kami)bagi orang-orang yang bersyukur. 

 

Dalam Surah Al A‟raf [7] Ayat 56-58Allah menjelaskan bahwa Bumi 

sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya 

sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-

lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan 

Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, 

bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan 

Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. 

Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal 

muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber 

penghidupan orang lain (lihat QS.AlQasas:4). Allah menegasakan bahwa 

salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia 

menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang 

membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak 

tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada 

hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia 

menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati 

tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia 
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telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil 

tanaman-tanaman yang berlimpah ruah. 

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 salah dalam 

melakukan tindakan saat mengambil hasil bumi sehingga tidak terjadi 

Bencana.   

 

2.7 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

b. Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individun(atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

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

pengelolaan pertambangan umum 

d. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencarian, 

penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.. 

e. Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 
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2.8  Indikator 

Indikator dalam penelitian ini adalah: 

Referensi Indikator Sub indikator 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Kampar Nomor 09 

Tahun 2008 

Tentang 

Pengelolaan 

Pertambangan 

Umum 

1. Peninjauan a. Lokasi 

b. Perizinan 

c. Fasilitas 

2. Pembinaan dan 

pengawasan  

Pertambangan 

a. a.Penyuluhan  

b. b.Bimbingan 

d.Pembinaan atas pengelolaan kegiatan 

usaha pertambangan 

 3. Sanksi  c. a. Penyidikan  

d. b. Administrasi  

e. c. Ketentuan pidana 

 

2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 09 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Pertambangan Umum 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pertambangan 

- Pedoman 

- Bimbingan 

- Penyuluhan 

- Pembinaan atas 

pengelolaan 

kegiatan usaha 

pertambangan 

Peninjauan 

- Lokasi  

- Perizinan  

- fasilitas 

Sanksi 

- Penyidikan 

- Administrasi  

- Ketentuan 

Pidana 
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2.10 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 Doni Ade Putra ( 2015 ) 

yang melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan 

Umum Mengenai Izin Galian C di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dari uraian diatas penulis dapat mengambil 

kesimpulan, pelaksanan penertiban lokasi pertambangan galian C belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal, walaupun pengawasan dan penertiban sudah 

berjalan, diantaranya dengan melakukan penutupan pertambangan di tegur, 

namun sampai asat ini pertambangan masih ada kita jumpai d ipinggiran 

sungai kampar. 
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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, melaksanakn 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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pendi Eka Putra (2016) yang dapat 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Lingkungan Hidup 

dalam melakukan penegakan hokum bidang Pertambangan Emas Tanpa Izin 

(PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang dan belum barjalan 

sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagaimana yang diinginkan. Penyebabnya adalah banyaknya oknum atau 

pejabat pemerintah yang ikut serta dalam pelaksanaan PETI tersebut. 

Kendalanya adalah SDM, Dana atau biaya, kurangnya koordinasi atau 

komunikasi dengan instansi atau lembaga lainnya,failitas yang belum lengkap 

dalam menjalankan tugas dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. 

Penyelesaian yang dilakukan Badab Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Tim Terpadu meningkatkan kualitas personil agar dapat lebih 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan memproses secara 

hokum bagi personil yang melakukan pelanggaran, memasukkan dana 
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penertiban PETI dalam APBD dan juga melakukan perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang ikut serta dan berperan aktif dalam penertiban PETI. 

Selanjutnya penilitian yang dilakukan oleh Noben Putra (2014) Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan petambangan galian C di 

desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar memiliki dampak terhadap 

kemajuan ekonomi sekitarnya dan juga memiliki dampak terhadap lingkungan 

yang besar terhadap berkelanjutannya kehidupan masyarakat yang berada di 

sekitar aliran sungai Kampar, dan dampak ini akan berkelanjutan bagi 

kehidupan jangka panjang. Proses pertambangan pasir dan batu dengan 

dompeng ini diproduksi secara tidak terbatas dalam skala besar, hal ini akan 

menimbulkan abrasi dan erosi bagi daerah aliran sungai. Apabila ditinjau 

menurut Fiqih Muamalah, pertambangan galian c yang dilakukan oleh 

PT.Wijaya Karya yang dilaksanakan di desa Tanjung Rambutan Kecamatan 

Kampar, menurut penulis melanggar ketentuan bahwa pertambangan adalah 

penguasaan Negara, dan tidak boleh dikelola secara pribadi dankelompok, dan 

barang tambang tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab 

menyangkut hajat orang banyak, dan dikhawatirkan apabila dikelola secara 

berlebihan akan menimbulkan yang buruk. 

 


