
PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DI KABUPATEN MERAUKE 

 
The Management of Type C Surface Mining Materials in Merauke Regency 

 
 

Frida Rissamasu, Rahim Darma Dan Ambo Tuwo 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  pengelolaan 
penambangan bahan galian golongan C dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengelolaan penambangan bahan galian C di  Kabupaten Merauke. Penelitian ini 
menggunakan  metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen, tertulis,informasi 
lisan dari gambar/foto. Pengumpulan data mengunakan metode wawancara, 
observasi dan kajian dokumen. Aspek yang diteliti adalah pengelolaan 
penambangan bahan galian golongan C yaitu pengaturan, perizinan dan 
pengawasan usaha penambangan di Kabupaten Merauke. Masalah yang dihadapi 
dalam pengelolaan penambangan bahan galian golongan C adalah didominasi oleh 
tambang rakyat yang lokasi penambangan tersebar sementara kompensasi yang di 
berikan belum sepenuhnya dipenuhi oleh pengusaha penambang galian C untuk 
dapat membuat sejahtera rakyat setempat. Kawasan khusus penambangan belum 
ada, karena belum dilakukan inventarisasi wilayah penambangan, tidak ada 
peraturan daerah, dinas terkait lebih fokus pada bidang energi. Inventarisasi usaha 
dan lokasi penambangan dan pemberian ijin penambangan lebih menitikberatkan 
pada unsur penerimaan pajak dan retribusi. Pengaturan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) belum menjadi syarat 
pengusahaan pertambangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan 
penambangan bahan galian golongan C adalah faktor ekonomi, pendidikan 
masyarakat, peraturan daerah yang belum ada, dan sosialisasi yang kurang. 
Diperlukan segera peraturan daerah yang mengatur secara teknis pengelolaan 
penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke, untuk pengendalian 
dampak.    

 
 

ABSTRACT 
 

The study is devoted to describing the mining management of type C surface mining 
materials and analysing the factors influencing the management of type C surface 
mining materials in the regency of Merauke. It is a qualitative study focussing on 
written description of the phenomena and spoken information on pictures/photos. 
The studied aspects are surface mining management, including licensing procedure 
and mining business supervision within the region. The study reveals that the 
problems faced in the management of mining are the community domination of the 
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mining and the dispersal locations while the compensations for the local community 
are not fully fulfilled by the local mining companies; the regions specially allocated for 
mining activities are not yet determined because there has not been a region 
inventory, no regional regulation in relation with this matter. The related office only 
focuses on energy domain. Business inventory, mining location, mining business 
permit issuance are focussed only at tax and retribution. Environmentally 
manageable mining and environmental monitoring efforts are not yet required as 
mining business requirements. The factors which influence the surface mining 
management are economy, community's educational background, unavailable 
regional regulation, and limited socialisation. Regional regulations are urgently 
needed to technically handle the surface mining. 
 
Keywords: type C surface mining materials. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Konsep Pengelolaan 
 Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara 
etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk 
pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. 
  Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau 
tindakan atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses yang disertai 
usaha pertumbuhan tersebut sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk 
memperoleh yang lebih baik. 
 Pujiono (1992:23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-
kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap 
dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini, unsur-
unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian, kedua 
unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada 
tujuan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian 
golongan c di  Kabupaten Merauke, maka pengelolaan penambangan merupakan 
suatu proses kegiatan yang di dalamnya terdiri dari unsur yang saling mendukung 
satu sama lain, yaitu pemerintah, masyarakat yang memiliki hak ulayat dan 
pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan c dapat  secara baik 
memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sesuai dengan kondisi daerah 
sehingga tujuan pembangunan di Kabupaten Merauke dapat tercapai tanpa  
merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang direncanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 
  
Konsep Pertambangan 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang. 
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Ketentuan umum dalam undang-undang RI  Nomor 4 Tahun 2009 yang 
dimaksud dengan: 
1. Bahan Mineral adalah  senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

2. Bahan galian adalah adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan 
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-
endapan alam. 

3. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi 
mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 

4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study 
kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta pasca tambang. 

5. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan. 

6. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan 
investasi terbatas. 

7. Pengelolaan Pertambangan adalah Pengelolaan pertambangan yang 
berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan; Keberpihakan kepada 
kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan. 

8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh 
informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, 
kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai 
lingungan sosial dan lingkungan hidup. 

9. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan dengan 
menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk 
analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 

10. Reklamasi Tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan 
dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntuknya. 

 
Kegiatan Usaha Pertambangan 

Kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya adalah merupakan suatu 
kegiatan industri dasar, dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi 
keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa terjadinya suatu endapan bahan galian 
tersebut memerlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu geologi), maka 
didalam pemanfaatannya dan pengelolaannya harus benar-benar dapat optimal 
Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, 
penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan  AMDAL untuk suatu kegiatan 
usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan 
kegiatan tersebut. 
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Lingkungan Pertambangan 
Bahan galian tambang sebagian besar ditemukan pada daerah-daerah yang 

terpencil dengan hutan yang lebat, berupa daerah perbukitan ataupun bergunung 
dan dataran dengan kondisi lingkungan yang belum terganggu; bahkan mungkin 
kehidupan sosial pada daerah tersebut masih belum tersentuh oleh perkembangan 
kemajuan teknologi. Jadi pada awalnya interaksi antara komponen-komponen 
lingkungan di daerah-daerah tersebut di atas berada dalam keseimbangan, maka 
keseimbangan alam tersebut akan terganggu dan menimbulkan perubahan yang 
mendasar atau yang biasa disebut dampak. 

 
Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan 

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa 
aspek, yaitu: 
 
Aspek Fisik 

Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya 
tanaman penutup tanah, baik pohon maupun cover crop. Hilangnya tanaman 
penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air 
maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi 
lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta 
penurunan kualitas tanah.  
 
Aspek Kimia 

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah 
akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang 
melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga 
mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power 
plant, gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll. Kegiatan-
kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke 
lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda. 
 
Aspek Biologi 

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis 
tumbuhan lokal, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik 
daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentan 
terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan 
jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.  
 
Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknogi dan padat 
modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek 
berlangsung sudah tenyu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian 
terkait.  

Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat 
walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat di 
hindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang 



51 
 

 
 

yang telibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi 
pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. 
 
Aspek Kesehatan dan Keamanan 

Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah 
dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada 
masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya 
perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya 
perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut 
sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu 
kelancaran pertambangan itu sendiri. 
 
Reklamasi Tambang 

Reklamasi adalah upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan 
daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Jadi suatu perencanaan tambang yang baik dan benar sejak awal 
sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan dimana 
keadaan lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang 
masih berjalan. 
 
Pengawasan 

Pengertian dasar pengawasan adalah kegiatan menghimpun, meneliti, 
membandingkan dan menilai bukti yang terukur guna mempertimbangkan dan 
melaporkan tingkat kesesuaian dari bukti yang terukur tersebut dengan kriteria yang 
telah ditetapkan dan dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 
 
Kerangka Konseptual 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2010  Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Rakyat. Dan KEPMEN ESDM nomor 
1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, bahwa dalam setiap penambangan,  
hal yang utama dalam pengelolaan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi 
sumber daya mineral meliputi: pengumpulan data dan informasi primer dan 
sekunder. Dimana Inventarisasi yang dilakukan setidak-tidaknya harus memberikan 
data dan informasi tentang keadaan geologi, jenis dan sumber daya mineral dan 
energi, lokasi keterdapatannya, kualitas dan kuantitasnya, serta data dan informasi 
lainnya yang terkait dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengetahui 
prospek sumber daya mineral dan energi di suatu wilayah atau tempat. 

Selanjutnya penambangan adalah pertambangan yang dilakukan oleh 
masyarakat di tanah milik perorangan dan pengelolaannya dilakukan ada yang secara 
sederhana dengan tidak menggunakan alat berat tetapi menggunakan sekop atau 
cangkul secara sederhana. Dan yang menggunakan alat berat. 

Wilayah Kabupaten Merauke memiliki potensi bahan mineral bukan logam 
dan batuan terdiri dari jenis : pasir semen, tanah timbun/ tanah serap, selmat dan 
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tanah liat, memberi peluang kepada masyarakat untuk menambang. Adanya peluang 
dikarenakan potensi yang ada dapat menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari.  

Penambangan bahan galian golongan c  tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menggambarkan 
skema/kerangka pada Gambar 1: 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 
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METODE PENELITIA 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini  merupakan penelitian deskriftif  kualitatif. Metode kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang 
perilakunya dapat diamati. Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan 
digambarkan secara lebih rinci, jelas dan akurat terutama apa yang dilihat pada 
pertambangan rakyat yang sudah berjalan selama ini. Berhubungan dengan 
pengaturan usaha penambangan, perizinan usaha penambangan dan pengawasan 
usaha penambangan.  Penelitian Deskriptif Kualitatif bersifat terbuka artinya 
masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel dan “subject to 
change” sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus 
penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah 
penelitian yang berubah (Moleong, 1990). 
 
Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Merauke, sebagai salah satu perangkat daerah di bawah Pemerintah 
Kabupaten Merauke, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di bidang Pertambangan 
dan Energi yang meliputi pertambangan umum, geologi, sumber daya mineral, 
ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi serta membuat laporan. Sedangkan yang 
akan diangkat  sebagai fokus penelitian pada pengelolaan penambangan bahan 
galian golongan C adalah pengaturan usaha pertambangan pada lahan masyarakat, 
perizinan usaha pertambangan rakyat dan pengawasan usaha pertambangan rakyat 
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke sebagai dinas teknis, 
dengan memperhatikan  kebijakan dan program dari pemerintah daerah untuk 
wilayah Pembangunan di Kabupaten Merauke. 
 
Sumber Informasi 

Informasi akan diperoleh melalui wawancara dengan informan tersebut di 
atas secara langsung guna mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan bahan 
mineral bukan  logam dan batuan di Kabupaten Merauke. 

 
Jenis dan Sumber Data 

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Penambangan  bahan galian 
golongan C, mempergunakan data dari Dinas Pertambangan dan Energi sebagai 
penanggung jawab pengelolaan pada tingkat Kabupaten/kota dimana pengelolaan 
yang dilakukan menyangkut pengaturan usaha penambangan, perizinan usaha 
penambangan , dan pengawasan usaha penambangan sehingga data yang 
diperoleh merupakan data yang valid dan representative.  Sehingga jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.   
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Wawancara 
Wawancara (interview) merupakan teknik utama dalam pengumpulan data 

primer. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan seperangkat pertanyaan-
pertanyaan: 1) informasi tentang pertambangan rakyat yaitu bagaimana bentuk 
pertambangan rakyat dan penentuan areal tambang yang berjalan selama ini, 2) 
informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari dampak ekologi dari 
pemanfaatan bahan galian golongan C 
 
Observasi 

Observasi digunakan untuk melengkapi keakuratan data hasil wawancara 
melalui kegiatan pengamatan langsung mengenai kondisi empirik dilokasi penelitian. 
Dengan demikian melalui observasi akan diperoleh gambaran nyata atas fenomena 
yang terjadi secara obyektif. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dalam mempelajari karakteristik dan 
aktivitas lokal masyarakat sekaligus crosscheck atas kebenaran informasi yang 
diperoleh dari informan. 

Data yang diperoleh melalui observasi, menyangkut tentang:1) kondisi 
sumberdaya fisik dan nonfisik yang ada seperti kondisi sumberdaya alam, 2) 
ketersediaan sarana dan prasarana dan 3) aktivitas pertambangan rakyat. 
 
Definisi Operasional 

Agar mendapat kesamaan persepsi persepsi terhadap variabel-variabel yang 
penulis gunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu kiranya dibuat definisi 
operasinalnya. Judul yang penulis ajukan terdiri dari:  
1. Pengelolaan bahan galian golongan C dimaksud adalah pengelolaan yang 

dilakukan mencakup letak areal penambangan , sumberdaya manusia, serta 
pengaturan penambangan, ijin dan pengawasan usaha penambangan karena 
adanya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang 
mengurus ijin yaitu wajib pajak dan retribusi. Pengelolaan ini penting untuk 
memberikan gambaran mengenai hal-hal yang telah/sedang dilakukan 
masyarakat untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat di lihat dari : 
a. Intensifikasi: melakukan pengaturan usaha penambangan, indikatornya 

adalah pengaturan lahan, sistem perijinan dan pengawasan bahan galian 
golongan C. 

b. Ekstensifikasi: Menyediakan wilayah khusus penambangan dengan 
memperhatikan fungsi lahan. Indikatornya adalah adanya tempat khusus 
penambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Merauke. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : berupa segala sesuatu yang 
menyebabkan pengelolaan bahan galian golongan c di Kabupaten Merauke 
semakin baik dan teratur. Hal ini dapat di lihat dari peraturan-peraturan, 
profesionalisme, dan tingkat kepatuhan masyarakat penambang. 
a. Sistem yang baik yang dimaksud disini adalah segala peraturan-peraturan 

yang terkait dengan pengelolaan. Indikatornya adalah terdapatnya Perda 
tentang hal tersebut. 
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b.  Profesionalisme yang dimaksud disini adalah kemampuan sumber daya 
manusia dalam melaksanakan tugasnya. Indikatornya tingkat pendidikan, 
disiplin yang tinggi. 

c. Tingkat kepatuhan perijinan. Yang dimaksud disini adalah sejauh mana 
masyarakat penambang bahan mineral bukan logam dan batuan mempunyai 
kesadaran untuk mengurus ijin penambangan kepada pemerintah. 
Indikatornya keaktifan masyarakat mengurus ijin penambangan dan 
membayar pajak dan retribusi. 

3. Kebijakan dan program yang dimaksud adalah Kebijakan dan Program yang 
menunjang pengelolaan penambangan bahan galian golongan C serta mampu 
memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Merauke, 
namun tidak merusak  wilayah pembangunan sehingga dapat ditata dengan 
baik. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Geografis Kabupaten Merauke 

 Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Papua memiliki 
luas wilayah mencapai 45.071 km2 , terletak di antara 1370 - 1410 Bujur Timur dan 50 
- 90 Lintang Selatan. Distrik kimaam merupakan daerah terluas yaitu 14.357 km2 
atau 31,85% dari luas Kabupaten Merauke. Sedangkan Distrik Jagebob merupakan 
Distrik terkecil yaitu hanya 367 km2 atau 0,81% dari luas Kabupaten Merauke. 
Kabupaten Merauke di sebelah utara langsung  berbatasan dengan Kabupaten 
Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, di sebelah timur berbatasan dengan Papua 
New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura. 
 
Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke tahun 2009 berjumlah 195.747 jiwa 
(Merauke dalam angka tahun  2010). Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki 
mencapai 102.032 jiwa dan perempuan mencapai 93.715 jiwa. Jumlah kepala 
keluarga tercatat 47.397 kk. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke 
mencapai 74.537 jiwa (38,08 %). Jumlah penduduk terkecil terdapat di Distrik 
Animha mencapai 1.402 jiwa (0,72 %). 

Gambaran umum Dinas Pertambangan Kabupaten Merauke 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke sebagai salah satu 
perangkat daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Merauke mempunyai tugas 
pokok sebagai berikut : 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang meliputi 
pertambangan umum, geologi, sumber daya mineral, ketanaga listrikan dan 
pemanfaatan energi serta membuat laporan. 

Sarana dan Prasarana 
Dalam pelaksanaan tupoksi, pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Merauke telah di dukung oleh perengkapan kantor yang memadai 
seperti ruang kerja, peralatan komputer, peralatan pengawasan lapangan berupa 
GPS, kamera, meter ukur tanah maupun komunikasi berupa telepon dan 
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faximile. Namun untuk kegiatan operasional masih kurang. Karena Dinas 
Pertambangan dan Energi hanya didukung oleh 2 (dua) unit kendaraan roda 2 
(dua) dan 1 (sau) unit kendaraan operasional roda 4 (empat). Sedang kegiatan 
operasional di wilayah Kabupaten Merauke sangat luas. 

 
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan maka telah 
dirumuskan strategi dengan langkah-langkah dan upaya dengan 
mempertimbangakan nilai-nilai sebagai berikut: 
1. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Dinas Pertambangan dan 

Energi untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan Dinas; 
2. Menyediakan sarana prasana perkantoran, laboratorium dan penunjang 

kegiatan lapangan yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan; 
3. Pengelolaan data keruangan pertambangan dan energi dengan melakukan 

pembuatan peta geologi, peta sebaran mineral bukan logam dan batuan, peta 
daerah rawan bencana, peta air tanah, peta wilayah pertambangan, peta 
sebaran tenaga listrik daerah, peta sebaran distributor BBM di Kabupaten 
Merauke dan lain-lain; 

 
Aktifitas    Penambangan    Bahan    Galian Golongan C Saat Ini 

 
Pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke 

selama ini adalah penambangan rakyat karena masyarakat sendiri yang melakukan 
kegiatan penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop, 
cangkul, linggis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam kegiatan penambangan. 
Penambangan dilakukan tanpa ada survei lapangan, sehingga yang memiliki izin 
seenaknya menggali tanpa memperhatikan lingkungan di sekitar areal 
penambangan. Keadaan seperti ini juga yang membuat wilayah Distrik Merauke dan 
Distrik Naukenjerai rusak akibat penambangan.   

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sistem penambangan bersifat 
fisik  yaitu kerusakan berupa bukaan galian yang tidak tertata dengan baik karena 
terjadinya kubangan-kubangan yang pada musim hujan akan berisi air. Hal ini 
terlihat pada Wilayah Distrik Merauke dan Naukenjerai. 

Penambangan bahan galian golongan c , tentu akan mengakibatkan  2 
dampak terhadap wilayah pembangunan yaitu dampak positif dan dampak negatif.  
 
Dampak positif 

Dampak positif adalah manfaat yang di hasilkan  dari kegiatan penambangan 
bahan galian golongan c yaitu:  
a. Terserapnya tenaga kerja,  yaitu masyarakat memiliki pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  
b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha 

membayar pajak dan retribusi bahan galian golongan C. 
c. Memperlancar transportasi. Karena yang tadinya hanya jalan penduduk 

menjadi jalan yang layak. 
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Dampak Negatif 
Dampak negatif yang di akibatkan karena penambangan bahan galian 

golongan Cadalah terjadin a lubang-lubang yang besar yang menyebabkan lahan 
menjadi tidak produktif. Sehingga pada waktu musim hujan lubang-lubang itu akan 
menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit pada masyarakat setempat.  

Dampak negatif ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk 
melakukan reklamasi tambang setelah akhir  kegiatan penambangan. Namun 
karena penambangan di Kabupaten Merauke adalah penambangan rakyat maka 
reklamasi belum dilakukan oleh  masyarakat atau pengusaha setelah pasca 
tambang.  
 
Perkembangan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 
Perkembangan pengelolaan bahan galian golongan C , dalam pelaksanaan 

dan pengelolaannya menjadi  falsafah dasar dalam pengelolaan sumber daya 
mineral adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa 
“bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 
Falsafah ini mengandung arti dan menunjukkan bahwa sumber daya mineral 
menjadi milik Negara Republik Indonesia. Sehingga penanggung jawab pengelolaan 
pada pemerintah daerah adalah  sebagai berikut: pada pemerintah kabupaten/kota, 
pengelolaan yang di lakukan adalah menyangkut pengaturan, perizinan, pembinaan 
dan pengawasan pertambangan.  

Adanya beberapa faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi 
kegiatan penambangan yaitu:  
Faktor dari dalam  

a. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi menjadi penyebab adanya kegiatan penambangan pasir 

semen/tanah timbun/ selmat dan tanah liat. Karena pendapatan yang di dapat 
dari hasil tani sawah perbulan Rp. 1.250.000,- dan hasil pendapatan dari 
penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan perbulan kurang lebih 
Rp. 2.000.000,-. Sehingga masyarakat mengandalkan sumber daya alam yang 
di milikinya yaitu tanah milik pribadi yang kemudian digali dan dijual pada 
pengusaha yang memerlukan pasir semen/tanah timbun/selmat/tanah liat,  lebih 
mudah mendatangkan uang bagi kehidupan sehari-hari. Pemikiran masyarakat 
yang mengandalkan lahannya untuk mencari nafkah hidup adalah dari pada 
tanah saya pakai buat menanam atau berkebun, lebih baik untuk penambangan 
bahan galian golangan C karena menghasilkan uang dalam sehari, dan menjadi  
mata pencaharian masyarakat setempat.  

 
b. Faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan masyarakat juga berpengaruh. Berdasarkan data Merauke 
dalam angka tahun 2009, masyarakat miskin masih terdapat di 4 distrik yaitu 
distrik Okaba, distrik Semangga 53 kk, distrik Tanah Miring 68 kk dan Distrik 
Naukenjerai berjumlah 28 kk. Dari data pemohon ijin penambangan paling 
banyak dari distrik Semangga, sehingga pemahaman tentang lingkungan hidup 
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sedikit sekali, yang ada dalam pemikiran masyarakat adalah bagaimana caranya 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mendapatkan uang melalui 
pekerjaan menambang pasir semen/tanah timbun/selmat/tanah liat. 

 
c. Faktor dari Luar  

1). Regulasi 
Belum adanya PERDA khusus Teknis Pertambangan. Belum adanya 

peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan bahan mineral bukan 
logam dan batuan secara teknis sehingga tidak ada peraturan yang mengikat 
atau melarang mereka. Hal ini sesuai dengan  kenyataan yang ada, karena 
peraturan daerah yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 
Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C.  

 
2). Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)  

Sumber daya Manusia juga menjadi salah satu faktor kurang 
maksimalnya  pengawasan penambangan di lapangan. Terlihat dari sumber 
daya yang dimiliki, bila dilihat dari data SDM Dinas Pertambangan dan 
Energi yang telah dipaparkan diatas.  

 
3). Kurangnya Pembinaan dan Sosialisasi 

Pembinaan dan sosialisasi kurang dilakukan sehingga masyarakat 
kurang mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan.  

Alasan dikeluarkan pengumuman Bupati karena Distrik Merauke telah 
rusak lingkungannya akibat penambangan yang dilakukan di pantai Lampu 
satu, Wasur, Bokem sampai ke Ndalir. Sosialisasi dan pembinaan juga telah 
dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan pengusaha pada awal 
tahun 2010 bersama Bupati dan Pengusaha pertambangan juga Dinas 
Pertambangan dan Energi dengan pengusaha telah  beberapa kali 
mengadakan rapat bersama di ruang rapat Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Merauke 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penambangan Bahan Galian Golongan C 
Sistem Yang Baik (UU dan Peraturan) 
 Dalam hal ini berbicara mengenai aspek hukum yang merupakan pedoman 
dalam pelaksanaan suatu tindakan, sebagai dasar hukum dan pengelolaan bahan 
galian golongan c di Kabupaten Merauke.  
 
Profesionalisme 

 Profesionalisme di maksud adalah sumber daya manusia dan pegawai yang 
bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi khususnya pegawai  yang di 
tempatkan pada Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Bidang 
Pertambangan Umum. Apakah pegawai tersebut sudah profesional dalam 
melaksanakan tugas atau belum. 
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Kebijakan dan program Pemerintah terhadap wilayah pembangunan 
Kabupaten Merauke 

 
Kebijakan dan program pemerintah dalam pengelolaan penambangan bahan 

galian golongan C  yaitu bagaimana pengaturan kegiatan penambangan yang 
menyangkut lokasi dimana setiap awal kegiatan penambangan perlu adanya survei 
untuk menyelidiki secara langsung. Survei ini adalah inventarisasi bahan galian 
golongan c, dan yang dilakukan adalah pencatatan atau pengumpulan data dan 
informasi mengenai bahan galian c meliputi jenis, lokasi, potensi dan informasi 
lainnya yang terkait. Kemudian berdasarkan data dan informasi mengenai bahan 
galian sesuai prosedur dibuatkan berita acara penyelidikan bahan galian, didalam 
berita acara tersebut tergambar peta lokasi, titik koordinat letak galian, semua 
informasi tentang lokasi kegiatan penambangan tergambar dalam berita acara 
tersebut. Berdasarkan berita acara penyelidikan sehingga kemudian ijin lokasi dapat 
diterbitkan. Namun sebelum diterbitkan izin berdasarkan Perda No 4 tahun 2006, 
diwajibkan membayar pajak pengambilan bahan galian golongan c.  
  
Kesimpulan 

1. Pengelolaan penambangan bahan golongan C dilakukan dengan pemberian 
izin baik pada pengusaha maupun pemilik hak ulayat. Sosialisasi dilakukan 
tentang pentingnya izin penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan 
terutama pada pengusaha penambangan yang rakyat (tanpa izin) yang 
tersebar.  

2. Belum ada kawasan khusus untuk penambangan bahan galian golongan C 
karena belum ada inventarisasi wilayah penambangan, belum ada peraturan 
daerah, dan dinas terkait lebih fokus pada bidang energi. 

3. Inventarisasi usaha di lokasi penambangan, pemberian izin, penambangan 
masih menitikberatkan pada unsur penerimaan pajak dan retribusi, Upaya 
Pengelolaan ingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)  
belum menjadi syarat bagi pengusaha penambang. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan diantaranya adalah peraturan 
daerah belum ada, kemampuan SDM aparat, status ekonomi dan tingkat 
pendidikan. 

 
Saran 

Melihat kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1.  Perlu adanya kebijakan dan program dari pemerintah daerah yang 

mendukung kegiatan bidang Pertambangan Umum dan Geologi Sumber 
Daya Mineral yaitu: a). adanya regulasi yang mengatur secara teknis 
pertambangan dan lingkungan pertambangan, b). adanya kegitan 
inventarisasi lapangan, c). sarana dan prasarana, dan d). diklat teknis 
pertambangan untuk menyiapkan SDM aparat yang baik. 

2. Perlu ditentukan suatu kawasan khusus  penambangan bahan  galian 
golongan C menurut jenis bahan galian. 
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