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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Desentralisasi memiliki definisi yaitu pelimpahan wewenang oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah sehingga daerah itu memiliki 

kewenangan atau yang lebih kita kenal sebagai Otonomi Daerah. Seperti 

yang diungkapkan Simanjuntak et al., (2011) bahwa pada sistem 

pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapakan sistem pemerintahan 

sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan. Oleh 

karena itu, di Indonesia saat ini paham desentralisasi juga telah menjadi 

pedoman aktivitas pemerintahan dalam menentukan proses kebijakan 

publik.  

Dari segi historisnya, desentralisasi sudah diberlakukan pada masa 

penjajahan kolonial belanda secara menyeluruh dalam wilayah Nusantara 

dan baru tercatat dalam sebuah regulasi tahun 1903 ketika pemerintah 

kolonial belanda mengeluarkan Decentralisatie Wet atau UU 

Desentralisasi. Ini berarti selama 300 tahun sejak Vereenigde Oostindische 

Compagnie (VOC) Belanda memonopoli perdagangan dan mendominasi 

sistem politik Nusantara, baru sekali inilah desentralisasi diperkenalkan 

kepada rakyat (Wibisono dalam Simlanjuntak, 2010:2-3). 
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Penjelasan mengenai otonomi daerah juga tertera pada Ketentuan 

Umum pasal 1 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. 

Simanjuntak (2011:79) juga menambahkan penjelasan mengenai 

tujuan adanya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dengan maksud 

agar setiap daerah itu mengarah pada pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu 

menggalakkan prakarsa dan peran serta keaktifan masyarakat dalam 

meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu 

dalam mengisi otonomi daerah secara nyata. Perlu kita garis bawahi 

bahwasannya pendayagunaan potensi daerah secara optimal merupakan 

peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat sekitar suatu wilayah dalam 

penggunaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Berbagai 

upaya harus dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat 

demi kesejahteraan suatu daerah. 

Salah satu partisipasi pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/kabupaten/kota adalah 

pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pengertian mengenai definisi 

Peraturan Daerah tercantum pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-3 

yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. 

Dasar dari sebuah kebijakan (Perda) seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya berasal dari konsep desentralisasi yang mewariskan otonomi 

pada setiap daerah. Sederhananya, kita dapat menganggap kebijakan 

sebagai bentuk dari otonomi daerah. Oleh karena itu jika ternyata pada 

tahap implementasi tidak sesuai dengan tujuan atau malah melenceng dari 

apa yang diharapkan (kesejahteraan masyarakat) maka proses 

desentaralisasi tidak hanya akan dianggap sebagai sistem pemerintahan 

yang positif semata namun juga memiliki maksud yang negatif oleh 

masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa peruntukkan otonomi daerah 

seluruhnya demi memberikan layanan bagi masyarakat yang artinya 

bagaimana masyarakat itu dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah daerah secara merata. Akan tetapi, jika semua yang diharapkan 

masyarakat akan adanya otonomi ini tidak terwujud maka dampak yang 

terjadi adalah instabilitas atau kekacauan di tengah masyarakat 

(Simanjuntak, et al., 2011, p. 112). 

Kita mengetahui bahwa setiap daerah Provinsi di seluruh Indonesia 

pasti memiliki kebijakan berupa Perda tersebut. Akan tetapi dalam 

penerapan perda tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan harapan 

dan bahkan menimbulkan konflik dalam lingkungan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pertimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan 
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budaya dalam perumusan dan  penyusunan Perda tersebut. Banyaknya 

pertimbangan yang harus dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak-dampak yang akan terjadi sehingga dapat meminimalisir 

kekacauan atau konflik yang terjadi di masyarakat (Simanjuntak, et al., 

2011, pp. 172-173). 

Salah satu penyebab terjadinya konflik di Indonesia adalah 

banyaknya sumber daya alam yang tersebar disetiap daerah yang tidak 

termenejemen dengan baik. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia 

merupakan Negara yang luas dan kaya akan potensi sumber daya alam 

mulai dari laut, darat, hingga hutan. Salah satu sektor yang terbesar dan 

masih banyak menuai konflik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat 

adalah Sektor Pertambangan.  

BPS nasional memaparkan bahwa sektor pertambangan merupakan 

salah satu dari Sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi 

Republik Indonesia  pada tahun 2014 yaitu sebesar 9.82 persen. Sektor 

pertambangan merupakan sektor yang memanfaatkan potensi bahan galian 

seperti batubara, biji besi, emas, platina dan mangan sebagai suatu 

penghasilan suatu Negara. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

pihak swasta juga dapat berperan dalam membantu pemanfaatan salah satu 

sumber daya alam.  

Potensi bahan tambang yang saat ini dianggap sangat 

menguntungkan adalah tambang batubara. Oleh karena itu, banyak 

pengusaha atau pihak swasta yang sangat tertarik dengan salah satu jenis 
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tambang ini dan mencoba memanfaatkan bahan galian ini sebagai bisnis. 

hal ini membuat aktivitas pertambangan batubara semakin marak dan 

malah merugikan lingkungan setempat. Selain itu, pelanggaran akan 

peraturan pertambangan juga banyak yang dilanggar oleh para palaku 

bisnis pertambangan barubara. 

Menurut informasi yang diambil dan dirangkum dari berbagai 

berita dan data statistik menyebutkan bahwa permasalahan utama kasus 

angkutan batubara di Indonesia adalah pada truk-truk yang melintasi 

jalanan umum (tidak sesuai rute yang telah diberikan). Tentu saja hal ini 

merupakan pelanggaran karena seluruh aktivitas pertambangan batubara 

telah diatur oleh undang-undang khususnya UU No 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Setiap daerah yang memiliki potensi tambang batubara di 

Indonesia juga telah memiliki peraturan tersendiri dalam pengaturan 

aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan batubara. Daerah-daerah 

tersebut antara lain adalah Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kaltim, dan 

Kalsel. Berikut Perda yang dibuat oleh daerah Provinsi diatas untuk 

mengatur pertambangan batubara: 

1. Perda Jambi No 13 Tahun 2012 Pengaturan Pengangkutan 

Batubara Dalam Provinsi Jambi 

2. Perda Sumbar No 3  Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara 
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3. Perda Bengkulu No 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

4. Perda Sumsel No 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

5. Perda Kaltim No 10 Tahun 2012 Tentang Jalan Umum Dan Jalan 

Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit 

6. Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan 

Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang 

dan Hasil Perusahaan Perkebunan. 

Data BPS memaparkan bahwa Produksi tambang di Provinsi 

Kalimantan Selatan pada tahun 2011 menghasilkan batubara sebanyak 

141,8 juta ton, biji besi mencapai produksi 7,1 juta ton. Sedangkan 

mangaan hanya 400 ton dan kromit hanya 250 ton. Kabupaten Tanah 

Bumbu merupakan daerah dengan produksi batubara yang terbesar dan 

produksi biji besi terbesar di Kalimantan Selatan. Sedangkan Kabupaten 

Tanah Laut mempunyai potensi bahan tambang untuk keempat jenis bahan 

tambang tersebut yaitu batubara, biji besi, mangaan, dan kromit. Untuk 

daerah yang tidak mempunyai potensi bahan tambang adalah Kabupaten 

Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru. 
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Tabel I.1  
Daerah Potensi Tambang Povinsi Kalimantan Selatan 

(Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Provinsi Kalsel) 

Sebagai bagian dari NKRI, Provinsi Kalimantan Selatan juga telah 

berkontribusi dalam penyeleggaraan otonomi daerah dengan membentuk 

suatu Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan peraturan 

pertambangan batubara yaitu Perda Kalsel No 3 Tahun 2008 tentang 

No Daerah Batubara Biji Besi Mangaan Kromit 

1 Kab. Tanah Laut 19.079.539 22.688 400 250 

2 Kab. Kota Baru 10.554.886 3.782.003 - - 

3 Kab. Banjar 6.073.065 - - - 

4 Kab. Barito Kuala - - - - 

5 Kab. Tapin 16.603.630 - - - 

6 Kab. Hulu Sungai Selatan 350.202 - - - 

7 Kab. Hulu Sungai Tengah - - - - 

8 Kab. Hulu Sungai Utara - - - - 

9 Kab. Tabalog 26.013.062 - - - 

10 Kab. Tanah Bumbu 41.480.647 3.156.449 - - 

11 Kab. Balangan 21.654.404 - - - 

12 Kota Banjarmasin - - - - 

13 Kota Banjar Baru - - - - 

Provinsi Kalimantan Selatan 141.809.435 7.165.332 400 250 
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Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan 

Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.  

Selain dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, alasan lain 

dibentuknya Perda ini adalah karena sesuai dengan data potensi sumber 

daya alam diatas bahwa yang paling berpotensi adalah tambang batubara 

sehingga diperlukan kebijakan tersendiri untuk mengatur aktivitas hulu 

dan hilir pengangkutan hasil tambang batubara yang semakin marak dan 

meresahkan masyarakat setempat.  

Maraknya aktivitas pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan 

ini dilatarbelakangi oleh potensi tambang yang melimpah. Potensi sumber 

daya alam berupa tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan 

cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir 

menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah 

Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin dan Tabalong) sesuai dengan data tabel 

I.1 diatas.   

Semakin meningkatnya kegiatan pertambangan dari berbagai 

kalangan tersebut membuat lingkungan di daerah Kalimantan Selatan ini 

lambat laun menjadi rusak dan memiliki potensi bencana alam di 

lingkungan sekitar. Salah satu kerusakan akibat maraknya aktivitas 

pertambangan batubara ini adalah infrastruktur jalan yang juga menjadi 

sarana dan prasarana publik karena menjadi imbas dari hulu hilir truk 

dengan muatan tonase batubara yang melebihi kapasitas. Upaya 

pemerintah daerah dalam memperbaiki sarana transportasi berupa jalan 
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umum ini dianggap sia-sia karena setelah diperbaiki jalan masih saja 

dilewati oleh truk muatan batubara sehingga fasilitas publik ini menjadi 

rusak kembali. 

Dibentuknya Perda No 3 Tahun 2008 ini diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan terkait dengan aktivitas pengangkutan hasil 

tambang batubara. Pada pasal 2 dijelaskan secara rinci tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai dalam mengatasi polemik pertambangan batubara di wilayah 

Kalsel. Adapun pasal 2 tersebut adalah: 

“Pengaturan penggunaan jalan umum untuk tidak dipergunakan 

mengangkut hasil tambang dan hasil Perusahaan Perkebunan 

bertujuan untuk : 

a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam 

penggunaan jalan; 

b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan 

berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem 

transportasi yang terpadu; 

c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; 

d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi 

masyarakat pengguna jalan. 

e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah kerusakannya.” 

Dalam Perda No 3 Tahun 2008 juga dijelasakan secara spesifik 

bahwa adanya larangan terkait angkutan hasil tambang batubara untuk 
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melewati atau menggunakan jalan umum. Bunyi larangan tersebut terdapat 

dalam pasal 3 ayat 1 yaitu “Setiap angkutan hasil tambang dan hasil 

perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum”. Peraturan akan 

larangan ini dipertegas kembali pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: 

“Hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang 

sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, 

dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai 

dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Secara umum, pemerintah nasional telah memberikan peraturan 

terkait pertambangan yaitu dengan menerbitkan UU No 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang didalamnya juga 

telah mengatur transportasi pertambangan batubara. Peraturan tersebut 

dijelaskan pada Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi “Wilayah pekerjaan usaha 

pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi:  

a) tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, 

pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta 

api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya. 

b) tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain; 

c) bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik 

beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang 

berkepentingan.” 
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Regulasi ini menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan 

batubara harus memiliki alternatif jalan sendiri untuk aktivitas hulu dan 

hilir pengangkutan muatan batubara dan tidak diperbolehkannya aktivitas 

tersebut untuk melewati jalan umum karena dapat mengganggu dan 

merugikan aktivitas publik. 

Adanya Perda No 3 Tahun 2008 ini ternyata tidak menghentikan 

aktivitas hulu dan hilir pengangkutan batubara disebagian besar wilayah 

Provinsi Kalsel. Tentu saja aktivitas ini menimbulkan sarana transportasi 

jalan umum tetap saja rusak dan merugikan masyarakat sebagai pengguna 

jalan. Seperti yang diberitakan oleh media online yaitu inilah.com bahwa 

Perda Kalsel No 3 Tahun 2008 masih dilanggar. Masyarakat juga 

mengeluhkan tentang aktivitas hulu dan hilir truk batubara yang melewati 

jalan umum tersebut. Hal ini dikerenakan mereka mengkhawatirkan polusi 

yang timbul dari aktivitas tersebut dan dapat mengakibatkan berbagai 

penyakit pada saluran pernafasan. Selain polusi, angka kecelakaan lalu 

lintas di Provinsi Kalsel juga semakin meningkat setiap tahunnya. 
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Gambar I.1  
Statistik Jumlah Laka Lantas Daerah Kalsel 
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              (Sumber: Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan) 

Menurut Gambar I.1 yang didapat dari Kepolisian Daerah 

Kalimantan Selatan tersebut menunjukkan bahwa memang adanya 

peningkatan kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Selatan setiap 

tahunnya.  

Upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan berlanjut dengan 

merubah Perda Kalsel No 3 Tahun 2008 menjadi Perda No 3 Tahun 2012 

tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk 

Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Pada Perda 

terdahulu Pasal 4 ayat 1 berbunyi: 

“Hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang 

sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, 

dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai 
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dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.  

Maka pada Perda terbaru pasal 4 ayat 1 berbunyi: 

“Hasil tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(3) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah hasil tambang 

untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase, kecuali 

Kota Banjarmasin”. 

Dari perbandingan dua kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa peraturan 

akan angkutan hasil tambang batubara semakin ketat sehingga truk-truk 

pengangkut batubara diharapkan tidak sembarangan dalam menggunakan 

jalan umum sebagai sarana pengangkutan untuk keperluan pribadi.  

Setelah dijalankannya Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 ini ternyata 

aktivitas angkutan hasil tambang batubara menggunakan jalan umum 

masih ditemukan. Tentu saja ini adalah sebuah pelanggaran karena 

memang bertentangan dengan peraturan akan kebijakan yang telah dibuat. 

Seperti yang diutarakan Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan 

Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Bapak H. Puar Juanaidi dalam 

berita yang dibawakan oleh antarakalsel.com bahwa memang masih 

ditemukannya pelanggaran yang terjadi dilapangan namun pelaksanaan 

Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 ini sudah maksimal.  

Data terbaru dari capaian pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2012 oleh 

Tim Terpadu, yaitu gabungan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari dan 
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DenPOM VI Banjarmasin untuk Tingkat Kabupaten oleh Satlantas Polres, 

Dishubkominfo Kabupaten dan Kodim, pada tahun 2013 ini menunjukkan 

bahwa data yang didapat adalah: 

 

Tabel I.2 
Data Rekapitulasi Pelanggaran Perda Prov. Kalsel No. 3 Tahun 2012 Periode 

Tahun 2009 S/D 2013 
 

NO Bulan 
2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah 
Tambang Tambang Tambang Tambang Tambang 

1 Januari - 14 13 52 19 98 

2 Februari - 10 33 24 18 85 

3 Maret - 9 24 41 40 114 

4 April - 10 6 23 24 63 

5 Mei - 16 21 52 1 90 

6 Juni - 18 18 48 16 100 

7 Juli - 11 15 46 13 85 

8 Agustus 10 25 3 16 0 54 

9 September 19 5 1 2 12 39 

10 Oktober 12 15 10 43 0 80 

11 November 0 22 11 42 0 75 

12 Desember 5 12 17 16 - 50 

Jumlah 46 167 172 405 143 933 

(Sumber: Data Tim Terpadu Penegakan Perda Provinsi Kalsel No 3 Tahun 
2012 diolah) 
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Gambar I.2  
Rekapitulasi Pelanggaran Perda Prov. Kalsel No 3 Tahun 2012 Periode 

Tahun 2009 S/D 2013 
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 (Sumber: Data Tim Terpadu Penegakan Perda Provinsi Kalsel No 3 Tahun 
2012 diolah) 

 
Pelanggaran yang dimaksud Tabel I.2 dan Gambar I.2 tersebut 

adalah pelanggaran atas Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 dan hanya 

ditujukan pada angkutan pertambangan batubara. Data tersebut telah 

diolah sesuai dengan pembahasan meskipun data sebenarnya juga 

menampilkan  pelanggaran dari pengangkutan hasil perkebunan kelapa 

sawit.  

Pada Tabel I.2 dan Gambar I.2 terlihat bahwa selalu ditemukannya 

pelanggaran terhadap Perda Kalsel tersebut mulai dari tahun 2009 hingga 

tahun 2013. Puncak dari peningkatan angka pelanggaran terjadi pada tahun 

2012 yaitu sebanyak 405 pelanggaran dari seluruh wilayah yang ada di 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah sesuai dengan 

larangan yang telah ditetapkan secara umum dalam Perda Kalsel No. 3 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-16 

Tahun 2012 bagi angkutan hasil tambang yaitu; melewati jalan umum, 

melebihi muatan (Tonase), dan tidak menggunakan penutup / terpal. 

terlepas dari kedua larangan yaitu melebihi muatan dan tidak 

menggunakan penutup bahwa pada dasarnya jika terdapat truk bermuatan 

batubara melewati jalan umum maka itu sudah termasuk sebagai 

pelanggaran. Meskipun muatan batubara tidak melebihi batas yang 

ditentukan dan juga diberi penutup jika memang kedapatan melewati jalan 

umum maka harus ditindak (ditilang). Dari penjelasan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa bentuk pelanggaran utama adalah 

pengangkutan hasil tambang batubara melewati jalan umum. 

Definisi dari pengangkutan hasil tambang batubara merupakan 

aktivitas hulu hilir truk-truk perusahaan pengangkut batubara yang 

mendistribusikan batubara kepada para konsumen mereka. Angkutan hasil 

tambang ini memiliki tonase yang cukup berat dan bahkan overload yaitu 

melebihi kapasitas berat muatan pada umumnya. Alasan inilah yang 

membuat truk-truk pengangkut batubara tidak diperkenankan melewati 

sarana prasarana umum seperti jalan raya atau jalan lintas daerah maupun 

Provinsi karena dengan tonase yang berat truk-truk pengangkut batubara 

ini akan merusak badan jalan dan dapat merugikan pengguna jalan umum. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya 

membuat kebijakan untuk mengatasi dan mengatur kegiatan pertambangan 

mulai dari syarat dan ketentuan pertambangan hingga teknis pengangkutan 

hasil tambang batubara.  
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Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi pertambangan yang cukup 

besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut 

manyimpan barbagai jenis bahan tambang baik golongan A, B, dan C. 

Beberapa jenis bahan galian strategis dan vital yang memiliki deposit 

cukup tinggi adalah batubara, biji besi, emas, platina dan mangan. 

Sedangkan bahan galian golongan C terdiri dari pasir kwarsa, batu 

gamping, lempung, marmer, granit, oker, andesit, periodotit, basalt, dan 

diorit. Berikut cadangan bahan tambang dan galian Kabupaten Tanah 

Laut: 
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Tabel  I.3 
Cadangan Bahan Tambang dan Galian Kabupaten Tanah Laut 

 
NO JENIS BAHAN CADANGAN 

Bahan Galian untuk Industri (Juta Metrik Ton) 

1 Pasir Kwarsa 20,4 

2 Batu Gamping 102,0 

3 Lempung 117,6 

4 Marmer 7,3 

5 Granit 5,0 

6 Oker 3,9 

7 Andesit 13.420,0 

8 Periodotit 944 

9 Basalt 1.600 

10 Diotrit 541 

Bahan Galian Strategis dan Vital 

1 Batubara Tersebar di areal 314,4 juta m² 

2 Biji Besi 3,59 

3 Emas Tersebar cukup banyak di areal lebih dari 100 Ha 

4 Platina Tersebar tidak merata dengan cadangan cukup 
banyak 

5 Mangan Cukup banyak 

(Sumber:http://www.tanahlautkab.go.id/index.php/potensi/potensipertamb
angan diakses pada 15 Januari 2015) 

 
Tabel I.3 menjelaskan bahwa mayoritas jenis dari cadangan 

tambang yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah laut adalah Batubara yaitu 

Tersebar di areal 314,4 juta m² dan selainnya itu tersebar jenis bahan 

galian lainnya. 
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Potensi tambang batubara yang menggiurkan ini membuat 

Kabupaten Tanah Laut menjadi tidak lepas sebagai target para pengusaha 

untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Semakin banyaknya 

perusahaan Tambang batubara yang berdiri maka semakin banyak pula 

aktivitas pertambangan yang terjadi di daerah ini. 

Aktivitas pertambangan di wilayah ini semakin lama juga semakin 

memburuk diikuti dengan ditemukannya PETI alias penambang tanpa izin 

resmi. Tim Terpadu Daerah sebagai pelaksana Perda No 3 Tahun 2012 di 

lapangan juga menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi di 

Kabupaten Tanah Laut. Pada puncaknya, yaitu pada tahun 2013 Tim 

Terpadu Setempat menemukan 140 pelanggaran terhadap kabijakan 

angkutan hasil tambang batubara di Kabupaten Tanah Laut. Seperti tabel 

I.3 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2013 pelanggaran terhadap 

kebijakan angkutan hasil tambang batubara paling banyak terdapat di 

Kabupaten Tanah Laut. Diurutan kedua terdapat Kabupaten Banjar yang 

hanya didapati 3 pelanggaran, sedangkan daerah lain hampir tidak 

ditemukan pelanggaran sama sekali dalam kurun waktu satu tahun. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-20 

Tabel I.4 
Data Hasil Penegakkan Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 Berdasarkan Wilayah 

oleh Tim Tepadu Tahun 2013 
 

No Sasaran Kegiatan  Hasil Tambang 

1 Kab. Banjar 3 

2 Kab. Tapin - 

3 Kab. Tabalog - 

4 Kab. Tanah Laut 140 

5 Kab. Tanah Bumbu - 

6 Kab. Kotabaru - 

7 Kab. Barito Kuala - 

8 Kota Banjarbaru - 

Jumlah 143 

(Sumber: Laporan Penegakkan Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 data diolah) 

Seperti yang dipaparkan pada UU No. 11 Tahun 1967 dan Perda 

Kalsel No. 3 Tahun 2012 bahwa permasalahan utama dalam kasus 

pengangkutan hasil tambang adalah pada truk-truk bermuatan batubara 

yang melewati jalan umum. Berapapun tonase yang diangkut apabila 

kedapatan memuat batubara maka itu merupakan pelanggaran. Perda 

Kalsel ini berlaku untuk semua wilayah termasuk pada daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

Pelanggaran terhadap kebijakan angkutan hasil tambang batubara 

di berbagai wilayah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten 

Tanah Laut memberikan sedikit gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan 
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ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Tentunya ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut 

dilapangan. Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin mengetahui faktor-

faktor apa yang menjadi pengaruh implementasi Perda Kalsel No. 3 Tahun 

2012 di Kabupaten Tanah Laut. 

I.2 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

angkutan hasil tambang batubara? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan angkutan hasil tambang 

batubara. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan dan memperkaya kajian dibidang ilmu administrasi negara 

serta dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis, Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan 

dalam Rancangan Pembuatan Kebijakan Daerah tentang 

Pertambangan Batubara. 
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I.5 Kerangka Teoritik 

I.5.1 Kebijakan Publik 

Carl Friedrich (1967: 79) memberikan definisi kebijakan publik 

sebagai “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud” (Agustino, 2008, p. 7).  

Perda No 3 Tahun 2012 ini merupakan kebijakan yang 

diusulkan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan untuk 

memberikan peraturan yang lebih tegas dalam teknis angkutan hasil 

tambang batubara. Perda ini juga didukung oleh masyarakat sebagai 

pengguna fasilitas umum yaitu jalan yang merasa dirugikan akibat 

aktivitas pengangkutan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa masyarakat menuntut pemerintah segera merubah Perda No 3 

Tahun 2008 (Perda Sebelumnya) dikarenakan Perda tersebut dianggap 

belum mampu dalam mengatasi maraknya pelanggaran aktivitas 

pengangkutan muatan batubara. 

James Anderson (1984: 3) memberikan pengertian atas definisi 

kebijakan publik, dalam bukunya “Public Policy Making”, sebagai 

berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 
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sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau 

suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2008, p. 7). 

Sebagaimana dengan definisi Anderson tentang kebijakan 

publik diatas bahwa Perda No 3 Tahun 2012 ini memiliki beberapa 

maksud dan tujuan yang salah satu maksud utamnya adalah 

memberikan larangan penggunaan jalan umum sebagai aktivitas 

pengangkutan hasil tambang batubara di daerah Kalimantan Selatan. 

Sedangkan aktor-aktor yang berhubungan dengan kebijakan ini antara 

lain adalah Gubernur selaku pimpinan utama diikuti oleh 

Dishubkominfo, Ditlantas Polda Kalsel, Korem Antasari/101, dan 

DenPom VI baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. 

Harold D Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktek-

praktek yang terarah.  (Wibowo, 2004, p. 20). Pada penjelasan definisi 

kebijakan publik sebelumnya telah diutarakan maksud dan tujuan dari 

dibuatnya Perda ini yaitu memberikan larangan bagi para pengangkut 

hasil tambang batubara untuk menggunakan atau melewati jalan 

umum. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama antara 

masyarakat dan para pengusaha swasta untuk saling menghormati 

kepentingan masing-masing.  

Amir Santoso memberikan dua sudut pandang para ahli 

mengenai penjelasan kebijakan publik, pertama adalah “serangkaian 

intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-24 

yang menjelaskan tujuan-tujuan  dan cara-cara untuk mencapai tujuan 

tersebut”. Kedua adalah “kebijakan publik sebagai suatu hipotesis 

yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa 

diramalkan (Winarno, 2008, p. 19).  

Makna pada penejelasan dari sudut pandang pertama adalah 

Perda No 3 Tahun 2012 merupakan intruksi dari Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan selatan yang dalam hal ini Gubernur selaku 

pemimpin utama. Intruksi diberikan kepada para pelaksana kebijakan 

yaitu Tim Terpadu yang anggotanya antara lain adalah 

Dishubkominfo, Ditlantas Polda Kalsel, Korem Antasari/101, dan 

DenPom VI baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Intruksi 

yang terkandung dalam Perda ini adalah tujuan dan tata cara 

penindakan yang diberikan kepada lembaga pelaksana terkait dalam 

menindak truk-truk pengangkut hasil tambang batubara yang melintas 

di jalanan umum. 

Makna penjelasan sudut pandang kedua adalah kebijakan publik 

yaitu diterbitkannya Perda ini dapat menimbulkan beberapa anggapan 

dan kemungkinan yang tidak lepas dari permasalah pengangkutan 

pertambangan. Salah satu anggapan yang ditimbulkan adalah Perda ini 

merupakan permainan politik dari para pejabat penguasa untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan situasi dan 

kondisi yang terjadi pada saat itu. 
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Ramlan Surbakti mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah 

kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini 

adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri 

adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk 

alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan 

pemerintah (Ekowati, 2009, p. 1). 

Larangan pengangkutan muatan batubara untuk melintasi jalan 

umum dalam Perda ini bertujuan untuk memberikan ketertiban dalam 

berlalu lintas. Selain itu Perda ini juga memberikan penyesuaian hak 

sebagaimana mestinya mengenai penggunaan jalan umum yang 

diberikan untuk masyarakat secara umum bukan untuk kepentingan 

pribadi. Pembuatan Perda ini memang menjadi urusan pemerintah 

setempat dalam membela hak masyarakat sebagai pengguna sarana 

fasilitas umum. Oleh karena itu, Perda ini merupakan kebijakan publik 

yang menyangkut masyarakat secara umum sebagaimana penjelasan 

teori diatas. 

Melihat definisi-definisi teori dari para tokoh diatas maka dapat 

dipahami bahwa kebijakan itu merupakan suatu keputusan terbaik 

yang telah dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan 

mengatur dan mengarahkan warga masyarakat pada praktek-praktek 

dalam setiap tatanan aspek kehidupan. 

Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 ini berisi aturan mengenai 

pokok-pokok dalam aktivitas pertambangan mulai dari himbauan 
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dalam kegiatan pertambangan hingga larangan apa saja yang tidak 

harus dilakukan oleh perusahaan dan pengusaha dalam aktivitas 

pertambangan. Aturan-aturan dalam Perda Kalsel ini memiliki unsur 

paksaan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada 

seputar aktivitas pertambangan yang merugikan warga masyarakat 

lainnya. 

A. Tipe Kebijakan 

Theodore Lowie adalah yang pertama kali melakukannya 

pengkategorian kebijakan sebagai salah satu alat bantu analisis 

kebijakan. Kategori tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut 

oleh Ripley menjadi tipologi kebijakan yang berguna dalam 

menganalisis proses dan masalah-masalah implementasi. Selain 

Ripley & Franklin) juga ada George Edwards III dan beberapa nama 

lainnya. Namun yang dibahas pada kesempatan ini adalah kategori 

yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut. Berikut ini adalah 

tipologi kebijakan yang mereka lakukan (Triana, 2011, pp. 80-81). 

1. Tipologi Kebijakan menurut Ripley & Franklin: 

Menurut Ripley kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi 

dua bagian besar yakni Kebijakan Dalam Negeri dan Kebijakan Luar 

Negeri dan Pertahanan. Masing-masing kategori tersebut memiliki 

beberapa tipe kebijakan berdasarkan tujuannya. Ripley yang menelaah 

hubungan antaraberbagai tipe kebijakan dengan dinamika interaksi 

antara aktor yang terlibat dalam pengimplemnetasian menyimpulkan 
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bahwa kebijakan-kebijakan dengan tipe tertentu secara substansi 

memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian yang berbeda-beda. 

Tipe-tipe kebijakan tersebut adalah: 

A. Kebijakan Dalam Negeri (Domestic Policy): 

1. Distributive Policy (Kebijakan Distributif) 

Kebijakan distributif adalah kebijakan dan program yang 

diarahkan untuk mendorong sektor privat untuk melakukan 

aktifitas yang tidak akan dilakukan apabila tidak disubsidi oleh 

pemerintah. Dengan kata lain: “Apabila masyarakat melakukan 

tindakan “A” maka akan diganjar dengan keuntungan “B”. 

Kebijakan untuk mendorong produktivitas pertanian dan 

kebijakan-kebijakan yang bersifat memberikan subsidi biasanya 

merupakan jeniskebijakan ini (misalnya subsidi bibit tanaman dan 

pupuk untuk mendorong petani menanam tebu, dll). Kebijakan tipe 

ini relatif lebih mudah dalam pengimplementasiannya, karena 

hubungan antar faktor yang terlibat tidak rawan timbul konflik 

kepentingan. Kalaupun kebijakan atau program tipe ini di 

Indonesia tidak mencapai hasil yang diharapkan, biasanya 

berkaitan dengan perilaku oknum aktor pelaksana yang mencurangi 

subsidi. 
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2. Competitive Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan 

Persaingan) 

Kebijakan pengaturan persaingan adalah kebijakan dan 

program yang dibuat untuk membatasi aktifitas sektor privat untuk 

memproduksi jasa-jasa dan barang-barang tertentu dengan 

menetapkan kriteria-riteria yang harus dipenuhi karena banyaknya 

peminat. Regulasi alat dan sarana transportasi umum biasanya 

merupakan jenis kebijakan ini. Kebijakan tipe ini memiliki tingkat 

kesulitan pengimplementasian “sedang” karena meski akan ada 

intervensi kepentingan dari pihak yang terkena akibat kebijakan, 

namun tingkat konflik yang timbul tidak begitu besar. 

3. Protective Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan 

Perlindungan)  

Kebijakan pengaturan perlindungan adalah kebijakan dan 

program yang didesain untuk membatasi aktifitas-aktifitas sektor 

privat yang bisa memebahayakan atau merugikan sebagian 

masyarakat yang lain (misalnya polusi kendaraan dan pabrik, 

pembuatan obat-obatan, minuman keras, dll). Berbagai kebijakan 

yang menyangkut kelestarian lingkungan hidup biasanya juga 

termasuk tipe kebijaksanaan ini. Kebijakan tipe ini relatif “sulit” 

dalam pengimplementasian. Benturan kepentingan antara pelaku 

„bisnis‟ dengan „keamanan‟ masyarakat yang dilindungi melalui 

kebijakan ini rawan menimbulkan konflik dalam skala yang cukup 
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tinggi, demikian juga kemungkinan benturan kepentingan antar 

aktor pelaksana yang terlibat. 

4. Redistributive Policy (Kebijakan Pendistribusian Ulang) 

Kebijakan pendistribusian ulang adalah kebijakan dan 

program yang diasumsikan dapat menghasilkan „perkembangan‟ 

kesehjahteraan, kepemilikan, hak, dan nilai-nilai lain di antara 

kelas-kelas sosial (ataupun kelompok etnis/ suku). Dengan kata 

lain tujuan kebijakan dan program ini adalah untuk 

mendistribusikan kembali nilai-nilai yang lebih dari satu kelompok 

masyarakat pada kelompok masyarakat yang kekurangan (misalnya 

penetapan harga BBM dan energi listrik berdasarkan perbedaan 

penggunaannya: industri, industrirumah tangga, rumah tangga, dst: 

Pajak Pertambahan Nilai: Inpres Daerah Tertinggal, dll). Kebijakan 

tipe ini juga relatif sulit dilaksanakan, karena tingkat konfliknya 

bisa sangat tinggi, terutama dari yang merasa dirugikan oleh 

kebijakan ini. Misalnya saat subsidi BBM dicabut walau diganti 

dengan Program Kompensasi Pencabutan BBM (PKPS-BBM) 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat miskin, namun 

kebijakan ini tetap menuai protes keras dan demonstrasi terjadi di 

hampir seluruh wilayah Indonesia. 
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B. Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan 

1. Structural Policy 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperoleh, 

menyebarkan dan mengatur personel-personel dan kebutuhan-

kebutuhan militer. Kebijakan dan program ini dibiayai sepenuhnya 

oleh pemerintah sebagaimana pada distributive policy, namun 

tentang siapa, berapa banyak dan kapan dilakukan, harus 

diputuskan terlebih dahulu. (Misalnya pembangunan atau 

penutupan instalasi militer, system persenjataan untuk pertahanan 

negara, dll). Untuk jenis kebijakan ini pengimplementasiannya 

dilakukan langsung oleh Angkatan Bersenjata, bukan oleh 

pemerintah (c/q Birokrat). 

2. Strategic Policy 

Kebijakan dan program strategi ini untuk menegaskan sikap 

dan menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan militer pada negara 

lain (misalnya kebijakan perdagangan luar negeri, pemberian 

bantuan pada negara lain yang sedang mengalami musibah, 

keikutsertaan dalam pertahanan perdamaian dunia, dll). 

3. Crisis Policy 

Kebijakan ini dilakukan dengan sebagai respon atas 

masalah-masalah luar negeri yang tiba-tiba dihadapi oleh negara 

(misalnya ada invasi dari negara asing). Dari tipologi kebijakan 

yang dilakukan oleh Ripley tersebut, untuk kondisi Indonesia pada 
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umumnya kebijakan-kebijakan domestiklah yang memiliki 

relevansi dengan permasalahan implementasi dalam konteks 

admnistrasi publik. Kebijakan yang menyangkut masalah 

Pertahanan/militer umumnya diputuskan dan diimplementasikan 

untuk kalangan dan lingkup yang khusus: militer dan relatif 

tertutup bagi administrasi publik. Namun perlu juga diingat bahwa 

tipologi tersebut dibuat terutama berdasarkan kenyataan empirik di 

Amerika Serikat, yang dalam banyak hal yang berebda kondisi 

bangsa Indoenesia. Tidak semua kebijakan yang dilakukan di 

negara kita bisa dengan tepat dikategorikan ke dalam salah satu 

tipe tersebut, kendati Ripley & Franklin juga mengatakan bahwa 

bisa jadi sebuah kebijakan mengandung ciri lebih dari satu tipe 

kebijakan (Triana, 2011, pp. 81-89). 

Kebijakan yang dibahas kali ini adalah kebijakan angkutan hasil 

tambang batubara yang dibuat oleh pemerintah daerah salah satu 

kabupaten  di Indonesia, sehingga kebijakan ini merupakan kebijakan 

dalam negeri. Dari berbagai macam tipe yang dipaparkan oleh Ripley 

dan Franklin diatas (khususnya lingkup dalam negeri) terdapat salah 

satu kategori tipe yang sesuai dengan kebijakan angkutan hasil 

tambang batubara ini yaitu tipe Protective Regulatory Policy 

(Kebijakan Pengaturan Perlindungan).  

Kebijakan angkutan hasil tambang batubara ini merupakan 

kebijakan pengaturan perlindungan dikarenakan, kebijakan ini dibuat 
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sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalsel untuk membatasi aktifitas-

aktifitas sektor privat yang bisa memebahayakan atau merugikan 

sebagian masyarakat. Seperti diketahui bahwa maraknya aktivitas hulu 

hilir pengangkutan hasil tambang batubara menimbulkan efek negatif 

bagi masyarakat, belum lagi kerugian akibat aktivitas tersebut yang 

menimbulkan kerusakan parah pada jalan umum yang dapat 

membahayakan masyarakat selaku pengguna jalan. 

2. Tipologi Kebijakan menurut George C. Edwards III 

George Edward III mengakatagorikan kebijakan secara berbeda 

dengan yang dilakukan oleh Ripley & Franklin (yang mengkaitkannya 

dengan interaksi antar aktor). Edwards mengkatagorikan berdasarkan 

sifat atau karakteristik kebijakan. Menurutnya ada beberapa jenis 

kebijakan yang pada dasarnya mudah menemui permasalahan dalam 

pengimplementasiannya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang 

bersifat: 

a. New Policies 

Kebijakan baru disini bukan sekedar kebijakan-kebijakan 

atau program-program yang baru disyahkan, tapi kebijakan yang 

memang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. 

b. Decentralized Policies 

Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

pusat, namun program pengimplementasiannya di serahkan pada 

masing-masing daerah. Kesulitan yang timbul dikarenakan 
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interpretasi yang bisa jadi beragam antar daerah dan juga kesiapan 

daerah yang masing-masing tidak sama, sehingga 

pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan 

utama kebijakan tersebut. 

c. Controvercial Policies 

Kebijakan yang controversial adalah kebijakan yang 

mengandun reaksi-reaksi dan penafsiran-penafsiran yang saling 

bertentangan secara tajam. Sudah dengan sendirinya kebijakan 

demikian mudah menemui kesulitan saat diimplementasikan 

karena yang merasa dirugikan akan berusaha menggagalkannya. 

Contoh kebijakan ini adalah Kebijakan Anti Prostitusi di 

Kabupaten Tangerang baru-baru ini, dan rencana UU APP (Anti 

Pornografi dan Pornoaksi) yang sampai saat ini belum mendapat 

persetujuan karena mengundang kontroversi dari berbagai 

kalangan secara tajam. 

d. Complex Policies 

Kebijakan yang komoleks adalah kebijakan yang 

mengandung banyak aspek sekaligus melibatkan berbagai badan 

dalam pengimplementasiannya. Banyak aspek yang terkait dan 

beragamnya pihak yang terlibat (lintas sektoral dan lintas 

departemen) menyebabkan kebijakan jenis ini mudah menemui 

permasalahan dalam. Contohnya adalah UU Lingkungan Hidup. 
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Aspek yang terkait sangat beragam mulai air, udara, tanah, hutan, 

dsb: aktor yang terkaitpun sangat banyak.  

e. Crisis Policies 

Kebijakan krisis adalah kebijakan yang dibuat untuk 

menanggapi situasi – situasi krisis yang mendesak dilakukannya 

tindakan segera. Program – program dari kebijakan seringkali tidak 

terencana dan terorganisasi dengan baik, akibatnya 

pengimplementasian program mudah menghadapi kesulitan. 

Contoh kebijakan ini adalah program-program pemulihan 

Indoenesia paska krisis ekonomi tahun 1997, misalnya program 

BLBI yang tak juga tuntas dan berhasil mengembalikan kerugian 

Negara akibat hutang – hutang pengusaha swasta. Juga kebijakan 

pembangunan kembali Aceh paska badai Tsunami akhir tahun 

2004. 

f. Judicial Policies 

Kebijakan ini adalah kebijakan yang mengandung 

penerapan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Pada dasarnya 

kebijakan ini mudah menemui kesulitan saat implementasi karena 

melibatkan badan lain yang berlainan fungsi dan kewenangan. 

Misalnya pada kasus pencemaran lingkungan ditemukan adanya 

pelanggaran oleh aparat administrasi publik, maka penyelidikan 

dan pembukitan harus dilakukan oleh lembaga – lembaga yang 

berbeda, yang persepsi dan penafsirannya atas pelanggaran tersebut 
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juga bisa berbeda. Selain itu seringkali kebijakan demikian justru 

belum dilengkapi dengan perangkat – perangkat hukum yang jelas 

(kebijakannya sudah ada dan diimplementasikan, tapi aturan-

aturannya belum ada). Batas-batas kewenangan dan koordinasi 

adalah masalah yang umumnya terjadi pada kebijakan-kebijakan 

jenis ini, segingga seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab 

atau justru berebut wewenang. 

g. Combination of characteristics 

Sebuah kebijakan bisa memiliki beberapa karakteristik 

sekaligus, sehingga tingkat kesulitan dalam pelaksanannya niscaya 

juga lebih tinggi dibanding implementasi yang hanya memiliki satu 

karakteristik. Jika RUUAPP berhasil menjadi UU, maka kebijakan 

ini akan memiliki karakteristik sebagai new policy, yudicial policy, 

sekaligus controvercial dan complex policy (Triana, 2011, pp. 90-

96). 

Melihat dari paparan George Edward III maka kategori tipe 

kebijakan yang sesuai dengan kebijakan angkutan hasil tambang 

batubara adalah Judicial Policies yaitu kebijakan untuk memberikan 

sanksi hukum bagi pelanggar suatu kebijakan. 

Alasan yang sesuai mengapa kebijakan ini termasuk tipe 

Judicial Policies adalah masih banyaknya pelanggaran yang terjadi 

terhadap kebijakan ini. Kebijakan angkutan hasil tambang batubara ini 

juga memiliki kaitan dengan keadaan lingkungan setempat mulai dari 
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sarana pengangkutan yaitu jalan hingga tempat eksploitasi batubara. 

Tidak jarang jika para penambang ilegal meninggalkan dan 

membiarkan kubangan besar akibat pengerukan yang mereka lakukan. 

Proses pengangkutan pun terkadang memberikan polusi yang 

berdampak buruk pada kesehatan masyarakat setempat terutama bagi 

para pengguna jalan. 

Dari pemaparan dua tipe kebijakan (Protective Regulatory 

Policy dan  Judicial Policies) oleh Ripley dan Edward III terdapat 

beberapa kesamaan yaitu: 

1. Kedua tipe kebijakan ini termasuk dalam kategori kebijakan 

yang sulit untuk diimplementasikan. 

2. Kedua tipe kebijkan ini sama-sama memiliki peranan dari 

banyak aktor pelaksana kebijakan yang disebabkan perbedaan 

tugas dan fungsi setiap aktor pelaksana. 

B. Aktor-Aktor Pelaksana Kebijakan 

Menurut howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:36) 

menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka 

yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan 

publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan 

yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan 

interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Anderson dalam Madani 

(2011:37) bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan 
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aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. 

Aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap 

perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. 

Disisi lain Aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor juga 

memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Pasalnya Hubungan antar aktor ini bisa 

bersifat horizontal (layers), vertikal (levels), maupun antar lembaga 

(locusloci). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak 

aktor (layers, levels, loci) yang terlibat dalam implementasi sebuah 

kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut 

diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini 

mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka 

akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin 

banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi 

masalah kewenangan dan tanggung-jawab antar aktor yang mesti 

diperjelas terlebih dahulu. 

Pernyataan ini senada dengan ungkapan Para tokoh kebijakan 

publik seperti Van Meter & Van Horn, Edwards III, Sabatier & 

Mazmanian, dan Grindle, yang memberikan perhatian terhadap 

pentingnya pengaruh hubungan antar aktor/organisasi dari perspektif 

pembuat kebijakan (top-down), yang memandang bahwa hubungan 

antar aktor berpotensi menimbulkan kerumitan, bukan sebagai faktor 

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi.  
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Penjelasan lanjutan memaparkan aktor kebijakan secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu: 

I. Aktor Inside Government 

Aktor inside government dalam konteks negara kita (yang bisa 

jadi berbeda dengan Negara-negara lain) meliputi: 

1. Eksekutif (Presiden: staf penasihat Presiden: para Menteri, 

para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan 

politis 

2. Anggota – anggota dari badan perwakilan rakyat (Legislatif/ 

DPR & MPR) 

3. Badan dan orang – orang Yudikatif secara parsial 

4. Birokrasi dari Sekwilda, kepala Kanwil sampai level 

terbawah (misalnya: petugas Trantip sebagai street level 

bureaucrat) yang mengamankan Perda Ketertiban di daerah-

daerah) 

II. Aktor Outside Government: 

1. Kelompok – kelompok kepentingan (interest groups) yang 

bisa berwujud LSM (NGO): Kelompok/ ikatan professional, 

kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau 

lembaga keagamaan (NU: Muhammadiyah: FPI, dll) 

2. Akademisi, Peneliti dan Konsultan, pihak swasta (perush yg 

memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah) 

3. Politisi 
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4. Media massa 

5. Opini publik 

6. Kelompok Sasaran Kebijakan (beneficiaries) 

7. Lembaga-lembaga Donor (diantaranya adalah Bank Dunia; 

IMF; yang di Indonesia cukup berpengaruh dalam 

menentukan kebijakan dan implementasinya). (Triana, 

2011, pp. 100-105) 

Sebagaimana Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa aktor 

kebijakan sangat memberikan pengaruh langsung terhadap 

keberhasilan dari implementasi kebijakan. Semakin banyak aktor yang 

terlibat maka akan semakin sulit tujuan dan harapan dari suatu 

kebijakan tersebut. Koordinasi yang semakin luas dan kompleks serta 

banyaknya biaya yang dibutuhkan menjadi salah satu hambatan bagi 

para aktor dalam pengimplementasian kebijakan, belum lagi 

tanggungan dari job desk masing-masing aktor yang berbeda peranan 

dan fungsinya. 

Penjelasan mengenai aktor-aktor pelaksana kebijakan diatas 

memberikan sedikit gambaran mengenai implementasi Perda No 

Tahun 2012 yang juga melibatkan berbagai macam aktor kebijakan 

mulai dari perumusan hingga pelaksanaan Perda tersebut. Semakin 

banyaknya aktor bisa disebabkan oleh adanya kepentingan-

kepentingan yang mereka ingin capai melalui proses implementasi 

Perda tersebut. Oleh karena itu, Tidak menutup kemungkinan jika ada 
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lebih banyak lagi aktor-aktor yang akan mempengaruhi proses 

implementasi Perda tersebut baik aktor-aktor internal maupun 

eksternal sebagaimana penjelasan sebelumnya 

I.5.2 Implementasi Kebijakan 

Menurut Lester dan Stewart dalam Budi (Winarno, 2008, p. 

144) “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 di mana berbagai aktor, 

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 sebagai suatu 

dampak (outcome)” (Winarno, 2008, p. 147). 

Setelah penetapan Perda No 3 Tahun 2012, Gubernur selaku 

Kepala Daerah membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan 

Dishubkominfo, Ditlantas Polda Kalsel, Korem Antasari/101, dan 

DenPom VI baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. 

Pembentukan Tim khusus ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 

respon yang didapat dari proses pelaksanaan program-program 

kebijakan dari berbagai kalangan (Stakeholders). Respon yang didapat 

nantinya akan menjadi ukuran bahwa berhasil atau tidaknya Perda ini. 
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Ripley dan Franklin dalam Winarno berpendapat bahwa 

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 

(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangiable output). 

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan 

hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) 

oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan 

untuk membuat program berjalan” (Winarno, 2008, p. 145). 

Perda No 3 Tahun 2012 juga memiliki maksud dan tujuan yang 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk memberikan 

peraturan terkait larangan pengangkutan hasil tambang batubara 

menggunakan fasilitas jalan umum. Maksud dan tujuan ini tidak 

mungkin didapat manakala Perda ini tidak diimplementasikan. Oleh 

karena itu, harapan-harapan yang diinginkan dari Perda No 3 Tahun 

2012 dapat tercapai manakala Perda tersebut telah diimplementasi 

oleh aktor-aktor atau lembaga-lembaga pelaksana. 

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai (Agustino, 2008, p. 139):  

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 
masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 
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tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya” 

 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Perda No 3 Tahun 

2012 ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah 

Kalimantan Selatan yang mana didalamnya terdapat perintah-perintah 

tentang aturan yang melarang pengangkutan hasil tambang untuk 

melewati jalan umum. Dalam rangkuman Perda No 3 Tahun 2012 

juga dijelaskan secara umum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

demi memberikan kemudahan para aktor pelaksana dalam 

mengimplementasikan Perda ini. 

Joko Widodo menyimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk 

manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh 

pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan 

suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih 

bersifat abstrak kedalam realita kehidupan nyata. Pelaksanaan 

kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil 

(output), dampak (outcomes), dan manfaat (benefit), serta dampak 

(impacts) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups) 

(Widodo, 2007, p. 88). 
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Implementasi Perda No 3 Tahun 2012 adalah bentuk nyata dari 

adanya Perda itu sendiri yang artinya bahwa implementasi Perda ini 

merupakan kegiatan untuk mencapai harapan yang diinginkan dari 

pemerintah. Tidak menutup kemungkinan jika pada proses 

implementasi di lapangan akan ditemukannya berbagai dampak dan 

faktor-faktor yang ditimbulkan dari proses implementasi tersebut. 

Melihat definisi dari berbagai tokoh diatas dapat dipahami 

bahwa Implementasi Kebijakan merupakan tahap pelaksanaan 

program-program kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat 

pemerintah atau implementor setelah dipilih dan ditetapkannya suatu 

keputusan kebijakan tersebut dengan tujuan mendapatkan maksud dari 

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi terbaik 

dalam penyelesaian masalah tersebut. Disisi lain Implementasi 

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai sebuah proses kebijakan yang 

dapat menghasilkan suatu Produk (output) dan dapat pula 

menghasilkan suatu Dampak (outcome). 

Pelaksanaan Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 memiliki tujuan 

serupa sebagaimana definisi mengenai implementasi yang telah 

diutarakan sebelumnya yaitu untuk mengetahui inti dari permasalahan 

seputar aktivitas pertambangan sehingga dapat memberikan solusi 

terbaik dikemudian hari bagi permasalahan tersebut tanpa 

meningkatkan dampak negatif atau malah memberikan manfaat dari 

adanya aktivitas pertambangan bagi warga masyarakat sekitar. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-44 

I.5.3 Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi 

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi yang 

diusung oleh Mazmanian dan Sabatier yaitu Kerangka Analisis 

Implementasi (A Framework for Implementation Analysis). 

Digunakannya teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan 

implementasi. 

Model implementasi kebijakan yang dibuat oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier dapat kita lihat pada gambar I.6 

berikut: 
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Gambar I.3 
Kerangka Analisis Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

 

 

(Sumber: Triana, 2011, pp. 216-219) 

Untuk mengetahui tujuan tersebut peneliti menggunakan 

variabel intervening yang ada pada Kerangka Analisis Implementasi 

Mazmanian dan Sabatier. Variabel intervening yang dimaksud dibagi 

menjadi dua bagian yaitu; 

1. Kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi, bahwa 

setiap kebijakan mempunyai kemampuan untuk menstruktur 

secara tetap proses implementasinya dengan indikator kejelasan 

dan konsistensi tujuan, adanya dukungan teori sebab akibat yang 
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teknologi 
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memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan secara 

hirarkis di dalam dan antar instansi-instansi pelaksana, aturan 

pelaksana dari para agen pelaksana, dan perekrutan pejabat 

pelaksana, dan akses yang diberikan secara formal bagi pihak 

luar untuk terlibat.  

2. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses 

implementasi yang berkenaan. Indikator dalam variabel ini 

anatara lain adalah, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, 

perhatian media terhadap permasalahan kebijakan, dukungan 

publik, sikap dan sumber daya konstituen, dukungan pejabat 

yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan 

dari pejabat pelaksana. 

Sebagaimana dengan uraian indikator-indikator dalam variabel 

intervening tersebut, maka peneliti menyusun dan memilah kembali 

indikator yang sesuai dengan pokok permasalah dalam penelitian. 

Pemilihan indikator bertujuan untuk menyederhanakan faktor-faktor 

yang menjadi penentu keberhasilan implementasi agar lebih terarah 

dan mudah untuk dipahami. Adapun penjabaran indikator-indikator 

berpedoman pada penjelasan dari Subarsono (2005, 95-99) dalam 

bukunya “Analisis Kebijakan Publik”. Berikut uraian dan penjelasan 

indikator-indikator tersebut: 
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I.5.1.1 Kejelasan Isi Kebijakan 

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka akan mudah 

pula kebijakan tersebut untuk diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam 

tindakan nyata di lapangan. Sebaliknya, ketidakjelasan isi 

kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi atau pemutarbalikan 

fakta dalam kegiatan implementasi kebijakan. 

I.5.1.2 Besarnya Alokasi Sumber Dana 

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program 

sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta 

memonitor program yang semuanya itu perlu biaya. Penjelasan 

singkat tersebut menggambarkan bahwa sumber dana merupakan 

salah satu indikator penentu keberhasilan implementasi suatu 

program kebijakan. 

I.5.1.3 Seberapa Besar Adanya Keterpautan dan Dukungan Antar 

Berbagai Institusi Pelaksana 

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi 

vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam 

implementasi program. Oleh karena itu hubungan yang harmonis 

sangat diperlukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

implementasi baik antar pihak yang berbeda level maupun dengan 

pihak yang sederajat. 
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I.5.1.4 Perekrutan Pejabat Pelaksana 

Dalam pelaksanaannya, setiap program kebijakan tentu 

membutuhkan sumber daya manusia sebagai anggota pelaksana 

(implementor), namun dalam menentukan anggota tersebut 

lembaga pemerintah juga harus selektif. Hal ini dikarenakan bahwa 

proses perekrutan anggota akan menentukan berhasil tidaknya 

implementasi suatu program kebijakan. 

I.5.1.5 Seberapa Luas Akses Kelompok-Kelompok Luar untuk 

Berpartisipasi 

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat 

untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program 

yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa 

terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap 

program yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu indikator ini 

sangat menentukan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. 

I.5.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan 

Teknologi 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah 

menerima program-program pembaruan dibanding dengan 

masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga 

dengan kemajuan teknologi yang akan membantu mewujudkan 

keberhasilan implementasi program, karena program-program 
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tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan 

bantuan teknologi modern. 

I.5.1.7 Dukungan Publik 

Kebijakan yang memberikan instensif acapkali mudah dalam 

mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat 

dis-insentif merupakan kebijakan yang tidak begitu mudah 

mendapatkan dukungan publik. Oleh karena itu dukungan publik 

merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

I.6 Definisi Konsep 

1. Kebijakan Publik  

Aturan-aturan yang merupakan keputusan terbaik yang dibuat oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk menata dan mengatur kehidupan 

masyarakat dalam suatu negara. 

2. Implementasi Kebijakan  

Tahapan atau proses pelaksanaan program-program kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menemukan maksud dari 

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi 

terbaik bagi permasalahan tersebut. 

3. Kejelasan Isi Kebijakan 

Tersiratnya pemahaman akan maksud dan tujuan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 
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4. Besarnya Alokasi Sumber Dana 

Proporsi finansial yang telah dianggarkan untuk memberi 

kemudahan berupa fasilitas yang menunjang dalam proses 

implementasi program kebijakan. 

5. Seberapa Besar Adanya Keterpautan dan Dukungan Antar 

Berbagai Institusi Pelaksana 

Hubungan Kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh para 

aktor pelaksana yang dapat memberikan pengaruh dalam proses 

implementasi kebijakan. 

6. Perekrutan Pejabat Pelaksana 

Proses selektif dalam penentuan dan pemilihan sumber daya 

manusia sebagai aktor pelaksana kebijakan. 

7. Seberapa Luas Akses Kelompok-Kelompok Luar Untuk 

Berpartisipasi 

Ruang yang diberikan oleh aktor pelaksana kepada organisasi-

organisasi luar seperti masyarakat, LSM, wartawan untuk ikut serta 

membantu jalannya implementasi program kebijakan. 

8. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan 

Teknologi 

Suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

mempengaruhi proses implementasi program kebijakan. 
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9. Dukungan Publik 

Suatu Respon Positif dari masyarakat secara umum yang dapat 

mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. 

I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Tipe Penelitian 

Menurut tujuannya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

Deskriptif karena penelitian ini memberikan gambaran secara rinci isi 

dari pokok permasalahan dalam penelitian ini tanpa adanya 

perbandingan. 

Menurut analisis datanya penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini tidak memiliki 

hubungan terkait dengan angka dan hanya berfokus dengan fenomena 

yang terjadi seputar Implementasi Perda Kalsel No 3 Tahun 2012 di 

Kabupaten Tanah Laut. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

fokus penelitian ini maka tipe yang digunakan adalah tipe penelitian 

deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008, p. 11). 

I.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokus kegiatan penelitian ini berada di Kabupaten Tanah Laut. 

Alasan memilih Kabupaten Tanah Laut dikarenakan daerah ini 
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memiliki potensi tambang terbesar kedua setelah Kabupaten Tanah 

Bumbu. Dan yang terpenting, Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah 

pelanggaran Perda No 3 Tahun 2012 yang cukup besar pada tahun 

2013 lalu. Jumlah pelanggaran yang didapat adalah terbanyak yaitu 

140 pelanggaran. Dari temuan data tersebut maka terbukti masih 

adanya pelanggaran dalam proses implementasi Perda No. 3 Tahun 

2012 di Kabupaten Tanah Laut. Untuk lokasi penelitian itu sendiri 

adalah instansi-instansi yang menjadi implementor Perda Kalsel ini 

yaitu Tim Terpadu Kabupaten. Instansi-instansi tersebut adalah 

Dishubkominfo Kabupaten Tanah laut, Satlantas Polres Kabupaten 

Tanah Laut dan Kodim 1009/PLH Kabupaten Tanah Laut. 

Lokasi penelitian ini semata-mata tidak hanya dilakukan di 

Kabupaten Tanah Laut saja, akan tetapi dimana pun tempat 

penyelidikan dilakukan maka disitulah letak lokasi penelitian. Seperti 

dalam kutipan Harbani Pasolong (2012;69) dalam buku “Metode 

Penelitian Administrasi Publik”. Jenis penelitian berdasarkan 

tempatnya dapat digolongkan kedalam 3 jenis: 

1. Penelitian Perpustakaan, yaitu penyelidikan yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat 

diruangan perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, 

catatan, kisah-kisah sejarah lainya. 

2. Penelitian Lapangan, yaitu penyelidikan yang digunakan dalam 

kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini pada dasarnya 
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merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan 

realistik tentang apa yang sebenarnya terjadi ditengah-tengah 

masyarakat. Pada penelitian lapangan ini peneliti berfokus pada 

lembaga-lembaga terkait yang sekaligus menjadi implementor 

Perda No 3 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Laut. Lembaga-

lembaga daerah tersebut adalah Satlantas Polres, Dishubkominfo 

Kabupaten Tanah Laut, dan Kodim. 

3. Penelitian Laboratorium, yaitu penyelidikan yang dilakukan 

dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan 

kerja ilmiah. Tujuan penelitian laboratorium untuk ilmu 

pengetahuan sosial adalah untuk mengumpulkan data dengan 

menganalisa, test sehingga bisa meramalkan kecenderungan 

gerak dari suatu gejala sosial dalam masyarakat tertentu 

(Sugiyono dalam (Pasolog, 2012, p. 69)). 

I.7.3 Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan atau narasumber dalam penelitian 

ini menggunakan metode Purposive berarti memilih informan menurut 

kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Penelitian kualitatif lebih 

mementingkan pencarian makna dibalik fenomena secara mendalam. 

Oleh karenanya, dalam pengumpulan data salah satunya dengan cara 

wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

menentukan informan yang tepat, peneliti harus memperhatikan 

beberapa hal diantaranya adalah mencari tahu siapa yang dirasa paling 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.... AWAB



I-54 

mengetahui informasi yang dicari. Melihat jabatan struktural 

seseorang dalam suatu organisasi, dan melihat pada kedekatan serta 

hubungan yang erat dengan topik atau permasalahan yang sedang 

diteliti.  

Ada 8 pihak informan Kunci yang menjadi target dari peneliti 

untuk melakukan wawancara secara langsung. Pihak-pihak tersebut 

antara lain: 

 

Tabel I.5 
Key Informan Penelitian 

 
No Nama Jabatan 
1 H. Dwiyono, S. Sos, MM Kepala Bidang Perhubungan Darat 

(Dishubkominfo Kabupaten Tanah Laut) 
2 Bapak Prawono Staf Bagian Lalu Lintas (Dishubkominfo 

Kabupaten Tanah Laut) 
3 Bapak Sunarto Kaur Binops (Satlantas Polres Kabupaten 

Tanah Laut) 
4 Bapak Taufik Riady Staf Bagian Lalu Lintas (Satlantas Polres 

Kabupaten Tanah Laut) 
5 Bapak Jodi Pasi Intel (Kodim 1009/Plh Kabupaten Tanah 

Laut) 
6 Bapak Agus Sardjono Kasi Dalops LLAJ (Dishubkominfo Provinsi 

Kalsel) 
7 Kompol Drs. Suryadi, MM Kasigar Gakkum (Ditlantas Polda Kalsel) 
8 Bapak Ghufron  Kasi Pers (Korem 101/Antasari) 

 

Landasan dalam memilih beberapa informan diatas yang 

pertama adalah bahwa mereka merupakan orang yang ikut secara 

langsung dalam penindakan Perda No 3 Tahun 2012 dilapangan 

sehingga dapat dikatakan bahwa kedua informan ini memiliki info 

lebih banyak tentang proses implementasi Kebijakan angkutan hasil 
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tambang batubara. Kedua, status dan jabatan yang disandang oleh para 

informan telah sesuai dengan kriteria pada topik permasalahan dalam 

penelitian ini sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dan 

dapat dipercaya. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika obyek penelitian 

dalam penelitian ini juga ditujukan oleh informan lainnya yang 

tentunya memiliki infomasi sesuai dengan permasalahan penelitian 

ini. Dalam pengertian lain bahwasannya yang menjadi obyek dalam 

penelitian ini ialah siapa saja pihak yang terkait dalam perumusan 

Perda Kalsel No 3 tahun 2012 terutama kepada tim penyelenggara 

Perda ini yaitu Tim Terpadu. 

I.7.4 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Sekunder yaitu mencari data-data dari penelitian 

sebelumnya (tidak langsung). Data sekunder digunakan untuk 

melengkapi penelitian ini secara empiris. Artinya memudahkan 

peneliti untuk mencari informasi dan sekaligus menjadi acuan 

terkait penelitian yang sedang dilakukan.  

2. Data Primer yaitu mencari sumber data langsung dari informan 

melalui wawancara dan observasi. Data primer sangat dibutuhkan 

untuk menunjang keberhasilan penelitian ini dengan memantau 

langsung kejadian yang ada dilapangan. Data primer juga 

dibutuhkan demi mendapatkan kevalidan penelitian ini. 
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I.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses Biologis dan Psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

Pengumpulan Data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 

data. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang 

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran 

atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam 
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berkomunikasi dengan informan. Seorang peneliti harus memiliki 

ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa 

aman, artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara. 

Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga informan tidak 

merasa ada tekanan psikis dalam memberikan jawaban kepada 

peneliti. Sedangkan instrument penelitiannya berupa HP, tape recorder 

dan kamera. 

I.7.6 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang berdasarkan atas 

kriteria-kriteria antara lain: derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). Dalam penelitian ini kriteria derajat 

kepercayaan pemeriksaan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibedakan dalam 

empat macam yaitu triangulasi yang memanfaatkan penggunaan 

sumber data, metode, penyidik dan teori. 

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan triangulasi sumber data 

yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajad suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yang dilakukan 

dengan (Moloeng, 2014:330-331): 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

Disini peneliti berusaha membandingkan mengenai apa yang 

diamati tentang suatu kondisi fisik dan tingkah laku, dengan 

data hasil wawancara yang dilakukan dengan nara sumber/ 

informan penelitian. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.  

Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan informan 

secara pribadi dan secara umum. Hal tersebut akan terlihat 

apakah terjadi perbedaan atau tidak. 

3. Membandingkan keadaan dalam perspektif seseorang dengan 

pendapat dan pandangan orang lain 

Realisasinya, apa yang dikatakan seseorang dalam perspektifnya 

terkadang berbeda dengan perspektif orang lain, walaupun untuk 

menanggapi topik yang sama. Disini peneliti berusaha untuk 

mendapatkan informasi dengan membandingkan pendapat yang 

berbeda. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.  

Peneliti melakukan cross chek dengan membandingkan antara 

informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara pada nara 

sumber dengan dokumen yang ada, baik berupa dokumen 
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peraturan kebijakan, maupun arsip yang dimiliki serta dokumen 

lain yang relevan. 

Pemilahan triangulasi sumber data ini disesuaikan dengan 

karakteristik masalah, dimana dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara 

terhadap semua aspek yang mampu menjelaskan tentang implementasi 

Perda Kalsel No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Laut. 

I.7.7 Teknik Analisis Data 

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam 

(Moleong, 2014:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman 

(1984) dalam Sugiyono (2007: 91), dimana analisis akan dilakukan 

secara terus menerus sampai pada data jenuh, yaitu ketika tidak 

diperolehnya lagi data/ informasi baru. 

Ada 3 aktifitas utama yang dilakukan dalam teknik analisis ini, 

yaitu: 
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1. Reduksi data (data reduction), Yaitu proses pemilihan, 

pemilahan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan, yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar 

lebih mudah dipahami dan proses ini dilakukan secara terus- 

menerus selama penelitian berlangsung. 

2. Penyajian Data (data display).Yaitu suatu proses penyusunan 

sekumpulan data dan informasi yang sudah tereduksi, yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Verification and 

Conclusion drawing), Yaitu suatu tahap kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung, dari data- 

data serta informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian 

dianalisis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Setiap 

kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung dan 

juga melibatkan interpretasi peneliti sehingga kesimpulan yang 

didapatkan merupakan jawaban peneliti atas rumusan masalah 

penelitian. 
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