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ABSTRAK 

 

 Pertambangan emas di Gunung Manggar Kabupaten Jember sejak tahun 
2013 ramai oleh para penambang dari luar wilayah Jember. Kegiatan 
pertambangan ini memberikan berbagai persoalan, baik masalah lingkungan 
maupun masalah kepentingan ekonomi politik. Masalah lingkungan tentu saja 
terjadi karena prosesnya yang terus menerus melakukan penggalian lahan hutan 
dan bahan-bahan kimia yang digunakan akan mencemari lingkungan hidup 
masyarakat sekitar Gunung Manggar. Sedangkan persoalan kepentingan ekonomi 
politik ada di dalamnya, dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan 
pertambangan emas baik kelompok penambang maupun petugas atau birokrat 
seperti pemerintah dan petugas perhutani yang membuat larangan atau kebijakan. 
Hubungan keduanya merupakan proses perburuan rente, dimana dalam penelitian 
kualitatif ini berusaha untuk menganalisa dan mengintepretasikan kepentingan 
ekonomi politik rent-seeking. Dalam teori ekonomi politik rent-seeking, para 
birokrasi atau birokratic polity yang menawarkan kebijakannya demi 
mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tentu saja kelompok penambang 
mencari perlindungan atas kegiatannya melalui relasi dan pembagian keuntungan 
dengan para birokrat atau petugas setempat. Fenomena ini tentu saja membuat 
masyarakat yang termarginalkan tidak mampu menolak kegiatan pertambangan 
emas di Gunung Manggar itu. Dari hasil analisa penelitian rupanya  terdapat 
pluralitas dan jaringan kepentingan, baik kepentingan Pemerintah dan Perhutani 
maupun kepentingan masyarakat Desa Kesilir. Sehingga sampai saat ini persoalan 
pertambangan emas di Gunung Manggar masih belum dapat diselesaikan dengan 
baik. 

 

Kata-kata kunci : lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, rent-seeking, 
birokratic polity, kelompok, masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

 Gold mining in Mount Manggar Jember since 2013 crowded by miners 
from outside the region Jember. The mining activities provide a wide range of 
issues, environmental issues and problems both economic and political interests. 
Environmental problems occur because of course the ongoing process of forest 
land digging and chemicals used will pollute the environment around Mount 
Manggar community. While the issue of economic and political interests in it, 
where there are parties that won the gold mining profits both groups of miners and 
officials or bureaucrats such as government and forestry officials who made the 
prohibition or policies. Their relationship is a process of ‘rent-seeking’, which in 
this qualitative study seeks to analyze and interpret the political economy of rent-
seeking. In the theory of ‘rent-seeking’ political economy, the bureaucracy or 
‘birokratic polity’ that offer policies for the sake of personal gain. Of course, a 
group of miners seek the protection of its activities through relationships and 
sharing profits with the bureaucrats or local officials. This phenomenon is of 
course makes marginalized communities are not able to reject the gold mining 
activities in the Mount Manggar it. From the analysis of research and apparently 
there is a plurality of network interests, both government and Perhutani's interests 
or the interests of the village community Kesilir. So far the issue of gold mining in 
Mount Manggar still can not be resolved. 

 

Key words : environmental, economic interests, rent-seeking, birokratic polity, 
group, community. 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan 

YME Pengayom segenap alam dan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala 

isinya yang telah  melimpahan rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya, 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi yang 

berjudul “Ekonomi Politik Rent-Seeking Dalam Jaringan Kepentingan 

Pertambangan Emas Di Jember” disusun sebagai salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Airlangga - Surabaya.  

Tema penelitian ekonomi politik dalam pertambangan emas di Jember 

menjadi pilihan yang saya ambil untuk penulisan skripsi karena ini cukup  

menarik untuk dibahas. Munculnya pertambangan emas baru yang ada di Gunung 

Manggar Desa Kesilir, tepatnya berada pada wilayah Jember Selatan ini 

merupakan fenomena lingkungan yang ramai diperbincangkan masyarakat di 

Jember. Sejak tahun 2013 kegiatan tersebut sangat ramai hingga saat ini masih 

terlihat banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan. Meskipun telah 

diadakan penjagaan oleh pemerintah setempat, namun nyatanya ini masih ramai 

dilakukan. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengetahui kepentingan 

ekonomi yang ada diantara kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. 

Pada kesempatan ini, dalam penulisan skripsi ini saya mengucapkan 

beribu-ribu terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan 

mendukung dalam menyelesaikan penulisan, baik itu berupa dukungan moril 
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maupun dukungan materil. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak 

Drs. I Basis Susilo, MA selaku Dekan FISIP dan Bapak Drs.Wisnu 

Pramutanto,M.Si selaku Dosen Pembimbng saya.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu 

juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan 

saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih lagi 

dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah yang penulis 

kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin... 

 

   Penulis, 
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