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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jember merupakan daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup 

besar. Salah satunya sumber daya mineral dan logam yang terkandung di beberapa 

tempat di wilayah Jember. Banyak penemuan baru yang muncul terkait sumber 

daya mineral seperti kandungan logam emas. Munculnya penemuan-penemuan 

baru tentu saja mengundang perhatian dari banyak kalangan, baik masyarakat 

setempat, warga masyarakat di daerah lain maupun pemerintah setempat. 

Penemuan baru tanah yang mengandung emas mengundang masyarakat untuk 

berbondong-bondong melakukan penambangan, meskipun ini belum 

mendapatkan persetujuan dari pemerintah namun antusias masyarakat sangat 

tinggi.  

Fenomena penambangan emas  cukup menarik untuk dibahas, sebab dalam 

peristiwa penambangan emas tersebut berkaitan erat dengan sumber daya alam 

dan lingkungan sekitar.  Tidak hanya itu, dalam praktek penambangan emas selalu 

dikaitkan dengan  kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok individu 

itu dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya yaitu kebutuhan  ekonomi dan 

hubungan-hubungan ekonomi individu dengan masyarakat maupun pemerintah. 

Hal ini tentu saja berdampak pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang berkepentingan. Tidak 

hanya individu atau kelompoknya  yang terlibat dalam fenomena penambangan 
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emas, tetapi peran pemerintah setempat sebagai pemerintah yang otonom juga 

harus mampu melindungi banyaknya kejadian-kejadian penambangan emas. 

Terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat banyaknya praktek-

praktek penambangan dengan alasan faktor ekonomi. 

Dalam mengkaji fenomena penambangan emas, kita dapat menganalisis 

fenomena tersebut berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonomi serta kajian-

kajian ekonomi dalam pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mengkaji praktek-

praktek ekonomi yang ada di tengah-tengah fenomena penambangan emas, baik 

yang dilakukan individu, kelompok individu, swasta, ataupun pemerintah 

setempat. Faktor-faktor yang ada dalam ekonomi politik yaitu adanya pasar, 

pemilik modal, tenaga kerja, serta peran negara. Pemerintah serta pelaku ekonomi 

merupakan aktor yang terlibat dalam proses ekonomi, karena di dalam ekonomi 

tentu terdapat kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. 

Kegiatan pertambangan yang akan saya kaji dan saya teliti bukanlah 

kegiatan pertambangan pertama yang ada di Indonesia. Misalnya seperti 

PT.Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan penghasil emas dan tembaga 

terbesar di dunia. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada 

Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui 

tambang Grasberg. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 

2,3 miliar dolar AS. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat 

di papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg 

(sejak 1988), di kawasan Tambang Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.  
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Selain PT.Freeport sebagai perusahaan tambang emas di Papua, juga 

terdapat Perusahaan Ok Tedi Ltd yang sejak pertengahan 1970-an yang telah 

melakukan kerja sama dengan pemerintah Papua New Guinea. Pemerintah Papua 

New Guinea memperoleh jatah bersih sebesar 30% dari penambangan tersebut. 

Penambangannya terletak di Gunung Fubilan di wilayah pegunungan utara dekat 

sumber mata air sungai Tedi (Ok Tedi) yang merupakan bagian dari induk sungai 

terbesar Papua New Guinea. Penambangan tersebut menimbulkan kawah besar di 

gunung itu. Sejak penambangan dimulai pada pertengahan tahun 1980-an, lebih 

dari 250 juta ton limbah telah dibuah ke sungai. Proyek penambangan tersebut 

memiliki pengaruh yang luar biasa besar terhadap perekonomian Papua New 

Guinea. Penambangan tembaga Ok Tedi memberikan pendapatan sekurang-

kurangnya sebesar 16% dari seluruh pemasukan ekspor negeri tersebut.  

Selanjutnya, PT Bumi Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan 

swasta yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Samarinda, Kalimantan 

Timur. Batubara telah menarik penambang dunia ke Samarinda, ibukota 

Kalimantan Timur. Pertambangan menempuh lebih 70% wilayah Samarinda. 

Pemerintah menunjukkan memaksa seluruh desa dan sekolah untuk pindah dari 

tanah longsor yang beracun dan sumber air yang terkontaminasi. Perusahaan-

perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang telah lama melakukan 

kerja sama dengan pemerintah untuk melakukan eksplorasi pertambangan. Kerja 

sama yang terjalin antara pihak swasta dan pemerintah tersebut merupakan 

hubungan ekonomi politik. Sebab dalam kerja sama tersebut terdapat pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan ekonomi. Baik itu swasta sebagai perusahaan yang 
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memperoleh keuntungan melalui eksplorasinya seperti PT.Freeport dari Amerika 

dan Ok Tedi Ltd dari Australia yang memperoleh mineral emas kualitas terbaik 

dunia, maupun pemerintah Indonesia sendiri yang mendapatkan pajak dari 

kegiatan pertambangan tersebut.  

Akan tetapi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan 

hidup dan Sumber Daya Alam tidak pernah lepas dari dampak-dampak negatif 

dari kegiatan tersebut khusunya dampak lingkungan yang dihadapi oleh 

masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan. Pada pertambangan 

emas yang dilakukan PT.Freeport misalnya, Freeport Indonesia sering dikabarkan 

telah melakukan penganiayaan tehadap para penduduk setempat. Selain itu, pada 

tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI 

untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Dan pada tamggal 

21 Februari 2006, terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang 

melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di Kali 

Kabur Wanamon.1 Selain itu Pada 1984 perusahaan penambangan (Ok Tedi Ltd) 

berupaya membangun sebuah bendungan penadah untuk menyimpan genangan 

lumpurnya, namun bendungan tersebut ambrol selama proses pembuatannya 

sehingga perusahaan menghentikan upaya tersebut. Sebuah bendungan beresiko 

tersebut tentunya akan menimbulkan ancaman banjir bandang terhadap 30.000 

warga desa di sungai hilir di bawahnya. Perusahaan tambang telah memberikan 

ganti rugi bagi sebagian warga desa, sebesar 13 juta dolarAustralia, dalam bentuk 

                                                           
1 https://saripedia.wordpress.com/tag/tambang-emas-freeport-terbesar-di-dunia/  diakses Selasa, 14 

Oktober 2014 pukul 20:38 WIB 
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pembangunan waduk penampung air bersih dan kamar mandi guyur. Namun 

warga desa telah kehilangan seluruh lingkungan alami yang menopang cara hidup 

alami mereka.2 Lalu pada tambang batubara di Samarinda, Komari seorang petani 

yang telah tinggal sejak 1985 di sudut Samarinda, setiap menanam padi dan 

budidaya ikan. Tapi, tambang teah meracuni air yang digunakan, katanya.3 Dan 

meskipun 200 juta ton batubara digali dan dikirim  dari Kalimantan Timur setiap 

tahun, listrik di bumi Kalimantan ini terlalu sering mengalami pemadaman.  

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan, 

kegiatan ekonomi yang ada hanya memiliki keuntungan pada pihak-pihak 

tertentu. Meskipun tanah dan kekayaan di bumi Indonesia berpotensi sumber 

mineral dan kekayaan yang besar, nampaknya ini tidak memberikan keuntungan 

dan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. 

Justru banyak dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang 

tinggal di lingkungan tersebut. 

Kemudian dalam fenomena lain terkait pertambangan, tidak semua kegiatan 

pertambangan yang ada di Indonesia memiliki ijin dari pemerintah. Banyak 

wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki kandungan emas atau mineral lain 

tetapi belum ada ijin legal atau ijin tertulis dari pemerintah untuk kegiatan 

eksplorasi pertambangan. Hal ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok 

                                                           
2 Low,Nicholas dan Brendan Gleason.2009.Politik Hijau : Kritik Terhadap Politik 

Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan 

Keadilan.Bandung:Penerbit Nusa Media. Hal 9-14 

3 http://foto.kompas.com/photo/detail/2013/12/05/667891653134413861176442/bumi-kalimanta-
hancur-oleh-tambang-batu-bara diakses Selasa, 14 Oktober 2014 pukul 19:23 WIB 
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individu. Kegiatan yang dilakukan mereka tidak lain merupakan kegiatan 

ekonomi, dimana dalam kegiatan pertambangan tersebut keuntungan ekonomi 

yang diperoleh cukup memuaskan dibandingkan kegiatan mereka sebelumnya. 

Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah setempat selalu berupaya untuk melakukan 

larangan-larangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.  

Sebagai contoh misalnya pada fenomena penambangan emas liar di Jember. 

Kepolisian Sektor Silo, Kabupaten Jember menahan tujuh orang penambang emas 

liar di petak 16 B kawasan hutan Kecamatan Silo, Rabu 28 Agustus 2013. 

Ketujuh orang itu sebelumnya digerebek warga Dusun Curahungkal, Desa Pace, 

Kecamatan Silo, saat menggali tanah hutan  yang dikelola Perum Perhutani di 

sekitar dusun. Mereka dijerat dengan pasal 158 dan 161 UU RI No.4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 10 tahun 

enjara atau denda 10 miliar. Mereka diduga kuat tanpa ijin melakukan 

penambangan emas secara liar. Fenomena yang dilakukan kelompok individu 

tersebut terjadi setelah mereka mengetahui kabar dari media massa tentang 

banyaknya emas di sejumah kawasan  hutan di Kabupaten Jember. Akan tetapi 

karena kegiatan tersebut tidak memiliki ijin maka pihak-pihak yang melakukan 

penambangan ditangkap oleh aparat keamanan karena dianggap ini sebagai 

kegiatan yang melanggar aturan hukum dan termasuk kegiatan ilegal. 

Kemudian dalam fenomena lain adalah polisi menangkap pelaku 

penambang emas liar di Jember khususnya di kawasan hutan Desa Kesilir, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga orang 

tersangka itu mencari emas berdasarkan inisiatif sendiri dan mereka mencari tanah 
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yang diduga mengandung emas dengan menggali bagian akar tumbuhan yang ada 

di sekitar hamparan. Ketiga pelaku penambang liar di kawasan hutan itu dijerat 

dengan UU No.18 tahun 2013 tentang pemberantasan Perusakan Hutan dengan 

ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akibat ulah penambang ilegal itu, 

tercatat sudah enam pohon di bagian hamparan yang tumbang karena adanya 

penggalian di bagian bawah pohon yang di klaim masyarakat terhadap kandungan 

emasnya. Dalam fenomena ini, kegiatan pertambangan emas nampaknya tidak 

hanya melanggar UU tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara, akan 

tetapi mereka juga melanggar UU tentang perusakan hutan. Kemudian tidak 

adanya ijin secara tertulis menjadi alasan utama kegiatan tersebut dilakukan 

secara ilegal. Disini rata-rata mereka yang melakukan kegiatan adalah individual 

atau warga berdasarkan atas inisiatif pribadi. Dimana tanah yang mengandung 

emas dianggap sebagai sumber ekonomi bagi siapa saja yang ingin 

memanfaatkannya. 

Dengan ramainya kegiatan penambangan secara ilegal, maka pihak 

pemerintah yang bekerja dengan aparat keamanan berupaya untuk menghentikan 

kegiatan tersebut dengan penjagaan ketat wilayah pertambangan oleh aparat 

keamanan. Puluhan personil kepolisian setiap hari ditempatkan untuk berjaga dan 

mengawasi adanya pertambangan di daerah Gunung Manggar Kecamatan 

Wuluhan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kegiatan para penambang 

emas yang kegiatannya cukup membuat resah warga yang tinggal disekitar itu. 

Diakui Kompol Cecep, Wakapolres Jember bahwa upaya ini dinilai cukup efektif  

untuk mengurangi kegiatan para penambang. Jika biasanya dikabarkan ada 
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ratusan penambang utamanya pada malam hari yang melakukan kegiatan 

penambangan namun sejak dilakukan penjagaan hanya tinggal beberapa orang 

saja yang masih nekat mendatangi tempat itu. Itupun mereka lakukan dengan 

sembunyi-sembunyi dengan tidak melewati jalan masuk utama yang dijaga 

petugas. Selanjutnya terkait upaya preventif cecep menjelaskan pihaknya sudah 

sejak seminggu ini telah melakukan upaya penyuluhan yang diperuntukan khusus 

bagi warga sekitar.  

Meskipun telah diupayakan berbagai hal oleh pemerintah untuk melarang 

kegiatan penambangan yang tidak memiliki ijin, akan tetapi ini tidak membuat 

jera para penambang untuk terus melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan yang 

terus berlangsung seakan-akan mengesankan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah tidak membuahkan hasil. Masyarakat yang tinggal di wilayah 

pertambangan juga tidak mampu melawan atau melarang kegiatan tersebut. 

Padahal apabila terjadi dampak lingkungan, maka yang pertama merasakan adalah 

masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tersebut. Persoalan ini 

selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dan keuntungan yang diperoleh oleh 

penambang atau individu dan sekelompok individu yang memiliki kepentingan 

pertambangan. Sehingga penelitian yang saya ambil mengenai pertambangan 

emas di wilayah Jember berusaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dalam menganalisa beberapa persoalan pertambangan, kita perlu melihat 

fenomena pertambangan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

ekonominya tidak memiliki komunikasi yang cukup baik perihal dampak dari 
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kegiatan tersebut. Seperti kegiatan pertambangan pasir besi di Kabupaten 

Lumajang. Lumajang dikenal menjadi salah satu daerah penghasil pasir terbaik di 

Indonesia. Di daerah kaki Gunung Untuk komoditas pertama, pengeruk tinggal 

membayar Rp 5.000/meter kubik pada perusahaan yang telah ditunjuk Pemkab 

untuk mengelolanya. Hanya daerah-daerah tertentu di Indonesia yang punya pasir  

komoditas ekspor ini. Tapi tidak sembarang orang bisa seenaknya mengeruk. 

Hanya perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah pusat yang bisa 

mengambilnya. Di Lumajang, kawasan berlimpah pasir tersebar di sungai-sungai 

Kecamatan Pronojiwo, Pasirian, Pasrujambe dan Candipuro. Ratusan truk 

bertonase besar di luar kelas jalan, hilir mudik, keluar masuk. Mulai truk kecil, 

dengan muatan delapan meter kubik pasir, sampai trailer, yang mampu membawa 

24 meter kubik pasir, kini jadi pemandangan umum di Lumajang. Tak 

mengherankan, aspal jalan yang dilewati truk-truk itu pun jadi seperti lilin yang 

begitu mudah mengelupas. Bahkan jalan utama yang menghubungkan Lumajang 

dengan dua kabupaten lain, yakni Jember dan Malang. Jalan nasional, yang 

merupakan penyangga arus ekonomi berubah layaknya jalanan pedesaan. 

Lumajang memang sudah lama jadi daerah tambang pasir tapi dalam dua tahun 

belakangan ini,  merasakan bahwa aktivitas eksploitasi pasir di Lumajang semakin 

besar. Warga Tempeh dan Pasirian terkesan pasrah saja menerima keadaan. 

Warga juga kurang kompak, paling hanya protes pasang pohon pisang di lubang 

jalanan. 4 

                                                           
4 http://m.tribunnews,com/regional/2013/12/26/penambangan-pasir-di-lumajang-dikelola-orang-

luar  diakses Rabu, 15 Oktober 2014 pukul 20:15 WIB 
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Kegiatan pertambangan pasir besi tersebut tidak banyak memberikan 

kontribusi kepada daerah setempat terutama pada Kabupaten Lumjang. Hal ini 

ditunjukkan Anggota DPRD Lumajang yang mulai merespon keluhan masyarakat 

dengan melakukan sidak ke lokasi pertambangan milik PT. IMMS di pesisir 

pantai selatan Kecamatan Pasirian. Dampak dari pertambangan bagi masyarakat 

dan pembangunan daerah belum dirasakan, yang dirasakan hanya dampak 

kerusakan. Wakil ketua DPRD Lumajang mengatakan dampak pertambangan 

sangat dirasakan dalam hal kerusakan lingkungan, royalti belum menyumbang 

pendapatan asli daerah dan dampak sosial. Dalam pantauan DPRD dan Pemkab 

Lumajang bersama insan pers, banyak sekali lubag galian pertambangan belum di 

tutup. Bahkan, limbah pertambangan dibiarkan dilokasi penglian dan air untuk 

pencucian dibuat ke laut dan danau payau.  

Cukup banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan akibat sebuah 

kegiatan pertambangan. Hanya beberapa pihak saja yang mendapat keuntungan 

ekonomi kegiatan tersebut. Nampaknya tidak hanya masyarakat saja, namun 

disini pemerintah mulai ikut andil dalam memperhatikan  persoalan kegiatan 

pertambangan maupun persoalan ekonomi. Hal ini karena keuntungan ekonomi 

yang diperoleh pemerintah dengan adanya kegiatan tersebut kurang dirasakan. 

Pihak-pihak swasta yang melakukan kegiatan pertambangan tidak banyak 

memberikan royalti untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

kegiatan ini memang banyak melibatkan beberapa pihak, baik pihak individu atau 

kelompok inividu yang mendapat keuntungan maupun pihak-pihaknya yang 

dirugikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Siapa saja yang termasuk dalam jaringan kepentingan pertambangan 

emas di Gunung Manggar dan siapa yang menerima dampak lingkungan 

dari kegiatan tersebut?  

b. Mengapa masyarakat tidak mampu menghentikan pertambangan emas di 

Gunung Manggar dan bagaimana respon birokrasi pemerintah 

menanggapinya?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang termasuk dalam 

jaringan kepentingan pertambangan emas di Gunung Manggar serta 

siapa saja orang-orang yang menerima dampak lingkungan dari 

kegiatan pertambangan emas tersebut. 

b. Untuk mengetahui ketidakmampuan masyarakat dalam menghentikan 

kegiatan penambangan emas yang ada di lingkungan hidup mereka, 

kemudian dari fenomena itu kita berusaha untuk mengetahui peran 

birokrasi pemerintah setempat terhadap fenomena terseebut.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

- Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kegiatan pertambangan 

emas  dimana didalamnya terdapat beberapa persoalan kepentingan 

ekonomi serta dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan 

emas tersebut. 

- Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori-

teori dalam studi Ilmu Politik sebagai tugas akhir (skripsi). 

- Bagi pembaca, dapat dijadikan referensi pengetahuan mengenai dinamika 

kepentingan ekonomi politik dalam kegiatan pertambangan emas, serta 

dapat dijadikan  informasi yang dapat dijadikan pembelajaran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1   Kerangka Pemikiran Teoritik 

1.5.1.1 Teori Ekonomi Politik Rent-Seeking 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik Rent-Seeking 

(Krugger). Secara teoritis, kegiatan mencari rente (rent-seeking) harus dimaknai 

secara netral, karena individu (kelompok) bisa memperoleh keuntungan dari 

aktivitas ekonomi yang legal (sah), seperti menyewakan tanah, modal (mesin), 

dan lain-lain. Dalam kategori ini, pendapatan yang diperoleh seseorang melalui 

penyewaan (rent) setara dengan pendapatan yang diperoleh individu karena 

menanamkan modalnya (profit) maupun yang menjual tenaga dan jasanya (upah). 
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Perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk 

mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat 

menguntungkan bagi para pencari rente. Asumsi awal yang dibangun dari teori 

ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan (self-interest) 

berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan 

upaya (effort) yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya 

ekonomi politik yang dimiliki seperti lobi, akan ditempuh demi menggapai tujuan 

tersebut. Persoalannya adalah jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, 

maka implikasi yang muncul bisa sangat besar. 

  Kegiatan mencari rente bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau 

kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi 

pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari 

rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk 

menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki. 

Untuk kasus Indonesia, misalnya dalam pemerintahan Orde Baru, kegiatan rent-

seeking tersebut bisa ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati 

fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. 

Perusahaan-perusahaan swasta itu sebagian besar dikuasai oleh mereka yang 

memiliki hubungan pribadi khusus dengn elite pemerintah, dan dari banyak kasus 

dengan Soeharto. 

Secara lebih jelas, Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, 

seperti lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi 

sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Demikian halnya 
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dengan contoh sehari-hari yang biasa dijumpai di negara berkembang, dimana 

pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja. Pada saat 

pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai imbalan atas jasanya 

memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka 

implikasinya kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk karena ditangani 

pegawai-pegawai yang tidak cakap. Pada kategori ini, rent-seekin behavior tidak 

sengaja membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi melenceng, tetapi juga 

secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang 

lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat, menurut 

perspektif ekonomi politik, pertama-tama harus dianalisis sampai sejauh mana 

kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente. Jika 

kemungkinan ke arah itu terbuka lebar, maka sebaiknya kebijakan ekonomi 

tersebut dibatalkan. 

Berikut beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai perilaku mencari 

rente oleh Kruegger. Pertama, bahwa masyarakat akan mengalokasikan sumber 

daya untuk menangkap peluang hak milik (property rights) yang ditawarkan oleh 

pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat 

besar. Kedua, bahwa setia kelompok atau individu pasti akan berupaya untuk 

mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, 

keseimbangan politik (political equilibrium) mungkin tidak dapat bertahan dalam 

jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba 

untuk mendapatkan fasilitas istimewa pula. Ketiga, bahwa di dalam pemerintah 

sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, 
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kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Misalnya, setiap kepentingan 

pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran untuk melayani kelompok-

kelompok kepentingan, sementara kementeriaan keuangan sebaliknya justru 

berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan. 

Dalam konteks ini, ideologi menjadi determinan penting yang akan 

menuntun bentuk kepentingan pemerintah. Akhirnya, salah satu proposisi yang 

diajukan oleh Buchanan untuk mencegah adanya pemburu rente adalah dengan 

membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna, yakni 

melalui peniadaan halangan masuk (no barrier to entry) bagi pelaku ekonomi dan 

peningkatan persaingan (competition). Bila kedua syarat itu terpenuhi, dengan 

sendirinya pemburu rente akan lenyap. Sebaliknya, pemburu rente akan merajalela 

ketika jalan masuk ke pasar dihalangi sehingga tanpa sadar akan memunculkan 

pasar baru bagi pencari rente. Pendeknya, bila halangan masuk ke pasar semakin 

besar maka setiap pelaku bisnis akan berupaya sekuat tenaga untuk memengaruhi 

pemerintah atau pihak lain yang dianggap bisa membantunya masuk ke pasar.5 

Menurut Didik J. Rachbini, praktek rent seeking behaviour di Indonesia 

ditandai oleh sejumlah ciri utama, yaitu: pertama, maraknya pertumbuhan 

perusahaan-perusahaan ”modal dengkul” (higly leveraged firm) tetapi 

mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar; dan kedua, utang luar 

negeri swasta dalam skala nasional yang semula kecil tiba-tiba membengkak 

sangat besar sejak 1990-an dan kemudian bahkan melebihi utang pemerintah. Ini 

                                                           
5 Yustika,Ahmad Erani.2009.Ekonomi Politik Kajian Teoritis Dan Analisis 

Empiris.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.Hal  55-62 
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berarti sebagian besar penyebab krisis bersumber dari perilaku para aktor di negeri 

ini. 

Dalam literatur ekonomi, Nicholson menyebut rente atau sewa ekonomi 

atas faktor produksi tertentu sebagai kelebihan pembayaran atas biaya minimum 

yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut. Contoh rente 

adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopolis dalam jangka 

panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi 

tertentu sehingga menyebabkan tingginya pembayaran atas faktor produksi 

tersebut dari jumlah yang mungkin diterima seandainya faktor tersebut juga 

dimiliki oleh perusahaan lain. Sejak itu, segala bentuk keuntungan eksesif (super 

normal) yang berhubungan dengan struktur pasar monopolistis disebut rente. 

Perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar (barrier to entry) 

dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada 

barang pengganti (subtitusi), akan dapat menikmati laba super normal atau rente 

yang lebih tinggi. Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, kadang-kadang 

pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

yang menguntungkan pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha memberikan 

imbalan, baik berupa uang tunai maupun hadiah.  

Dalam literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima penguasa melalui 

kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan 

pribadinya juga disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau 

penguasa yang mengharapkan ”imbalan” atas kebijakan yang dikeluarkannya 

disebut perilaku perburuan rente (rent seeking behaviour). Mengenai “rent 
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seeking behaviour”, Gordon Tullock mendefinisikannya sebagai ”Collusive 

pursuit by producers of restriction on competition that transfer consumer surplus 

into producers surplus”. Dalam konteks Indonesia, perspektif patrimonialism 

dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ”rent seeking behaviour” yang 

terjadi di antara birokrasi pemerintah dan dunia bisnis di masa lalu. 

Patrimonialism merujuk pada sistem politik di mana para penguasa mencari 

dukungan yang dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan materi, sebagai 

imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasannya.  

Perspektif Patrimonialism, menurut Mackie berargumen bahwa kekuasaan 

terpusat di sekitar jajaran ekonomi-politik teratas yang sekaligus menguasai 

sumber-sumber alam, lisensi, kredit, dan faktor-faktor kunci lainnya yang 

menentukan akumulasi kekayaan. Perspektif ini digunakan Robinson untuk 

mengamati karakteristik politik Indonesia semasa Orde baru yang menampakkan 

watak dirigisme. Terminologi dirigisme ini merujuk pada kecenderungan negara 

untuk melakukan intervensi pada pengelolaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 

maupun ekonomi.  

Menurut Robinson, watak dirigisme dalam era Orde Baru bersifat 

dwimuka : satu muka berupa intervensi negara merkantilistik dan muka yang lain 

adalah kecenderungan untuk mengontrol ekonomi secara patrimonialistik. Namun 

justru karena kuatnya intervensi negara itu pula, rezim Orde Baru menampakkan 

wataknya selaku negara predator, yaitu negara di mana birokrasi menguasai dan 

mendominasi masyarakat, tetapi tidak mampu mewujudkan ide dan kemauan 

politik, karena dikuasai oknum-oknum yang korup dan hanya berkolusi dengan 
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sektor swasta untuk kepentingan vested interest kolusi antar oknum. Negara 

predator ini tidak mampu melakukan lompatan sinergi yang efektif dalam 

menghasilkan kinerja yang bersaing dengan negara lain. 

Weber memandang bahwa dalam birokrasi semacam ini bercorak 

patrimonial, di mana individu-individu dan golongan – golongan yang berkuasa 

mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan politik dan 

ekonomi mereka. Ini berbeda dengan jenis otoritas birokratis dalam kapitalis 

industri modern, yang didefinisikan di dalam kerangka legal-rasional di mana 

pejabat-pejabat yang diangkat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah 

dipisahkan dari sarana-sarana produksi dan administrasi. Birokrasi patrimonial 

menurut kajian yang dikemukakan Eisenstadt memiliki ciri-ciri: pertama, pejabat-

pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik; kedua, jabatan dipandang 

sebagai sumber kekayaan atau keuntungan; ketiga, pejabat-pejabat mengontrol, 

baik fungsi politik atau administratif, karena tidak ada pemisahan antara sarana-

sarana produksi dan administrasi; keempat, setiap tindakan diarahkan oleh 

hubungan pribadi dan politik. Kekuasaan dipusatkan pada puncak-puncak 

organisasi. Orang-orang yang mengurusinya umumnya para pemilik atau kaum 

kerabat, dan cenderung menggunakannya sebagai milik pribadi. Dalam 

hubungannya dengan penguasa, para pengusaha berusaha untuk menjaga kondisi-

kondisi yang sestabil mungkin. Sebaliknya penguasa pun menggunakan posisinya 

untuk memanfaatkan perusahaan bisnis tersebut demi kepentingan pribadinya. 

 Dalam pandangan Weber, lingkungan patrimonial dari sistem ini tidak 

perlu merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap awal 
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pembangunan. Dalam suasana seperti itu, penanaman-penanaman modal, baik 

asing maupun dalam negeri, akan memperoleh keamanan yang mereka perlukan 

dengan jalan menempatkan diri mereka di bawah perlindungan patron-patron 

yang berkuasa di empat kalangan elit birokrasi. Akan tetapi untuk jangka panjang, 

jenis struktur ini mungkin menjadi hambatan serius bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi, karena adanya ketidaksesuaian yang melekat pada 

struktur ini, antara kebutuhan suatu sistem kapitalis industri yang sulit diramalkan 

dengan gaya pemerintahan yang patrimonial.6 

1.5.1.2 Teori Birocratic Polity atau Birokrasi Otoritarian 

Berdasarkan pengalaman Eropa Barat, Weber menggambarkan 

perkembangan birokrasi yang seiring dengan perkembangan modernisasi 

masyarakat. Peningkatan monetisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, 

perkembangan rasionalitas dan demistitifikasi dalam masyarakat, demokratisasi, 

dan modernisasi sosial-ekonomi pada umumnya menimbulkan masalah 

administratif yang semakin lama semakin banyak dan semakin kompleks. 

Akibatnya munculah keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam 

masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian muncul birokrasi sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan jaman. Jadi, birokrasi muncul untuk menanggapi perluasan 

dan kompleksitas tugas-tugas adminisratif pemerintahan. Kebutuhan yang 

dianggap semakin mendesak  akibat merosotnya peranan raja patrimonial dalam 

pengurusan masalah pemerintahan.  

                                                           
6 Ma’arif,Samsul.2008.Rent Seeking Behaviour Dalam Relasi Birokrasi dan Dunia 

Bisnis.Jurnal Administration.Vol 2 
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 Namun para pengkritik Weber menunjukkan bahwa munculnya birokrasi 

bukan hanya untuk menjalankan fungsi mengkoordinasikan berbagai unsur dalam 

proses pemerintahan atau proses produksi. Fenomena yang jauh lebih penting 

untuk diperhatikan adalah bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk 

menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian. Dan kebutuhan akan fungsi 

pendisiplinan dan pengendalian ini berkaitan dengan perkembangan kapitalisme. 

Karena itu pembicaraan mengenai birokrasi mesti dikaitkan dengan pembahasan 

mengenai kapitalisme. Kalau menurut Weber perkembangan birokrasi seiring 

dengan perkembangan modernisasi, para pengkritiknya lebih menegaskan lagi 

bahwa birokratisasi itu terjadi karena kebutuhan kapitalisme untuk memproduksi 

dirinya sendiri. Tindakan birokrasi yang paling aktif adalah melakukan tindak 

langsung. Dalam hal ini negara menggunakan sumberdayanya untuk langsung 

menangani kegiatan ekonomi maupun militer. Kalau suatu komoditi dimulai 

sangat strategis bagi kepentingan nasional, negara turun tangan langsung dalam 

bisnis komoditi itu. 

 Upaya pembenahan politik yang dilakukan oleh para pemimpin politik 

negara-negara Dunia Ketiga yang menghadapi tantangan seperti diatas adalah 

menciptakan mekanisme politik yang memungkinkan “maksimalisasi 

produksivitas dan minimalisasi konflik sosial”. Dalam praktek, mekanisme politik 

yang dianggap bisa menjamin pencapaian tujuan itu adalah mekanisme yang tidak 

demokratis. Untuk menggambarkan format politik yang muncul dalam 

masyarakat Dunia Ketiga, konsep-konsep seperti “bureaucratic polity”, 
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“bureaucratic authoritarianism”, “state-corporatisme”, dan “technocratic-state” 

mungkin bisa membantu. 

Konsep “bureaucratic polity” menggambarkan sistem politik dimana : 

1. Birokrasi menjadi arena utama permainan politik,  

2. Yang dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali adalah kepentingan pribadi, 

bukan kepentingan publik, 

3. Dalam permainan itu, massa tidak relevan.  

Dalam politik seperti ini, birokrasi itu betul-betul “encapsulated” dan tidak 

tanggap terhadap kepentingan di luar dirinya. Ini dimungkinkan karena birokrasi 

mengendalikan hampir semua sumber daya yang diperlukan untuk kelestarian 

kekuasaannya. Format politik “otoriterisme birokratik” digambarkan sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai pribadi, melainkan sebagai 

lembaga, berkolaborasi dengan teknologi sipil. 

2. Pemerintah itu didukung oleh usahawan oligopolistik, yang bersama negara 

bekerjasama dengan kapitalis internasional. 

3. Pengambilan keputusn dalam rezim otoriter-birokratik bersifat teknokratik-

birokratik, bukan melalui pendekatan politik dalam pembuatan kebijaksanaan 

yang memerlukan suatu proses “bergaining” yang lama diantara kelompok 

kepentingan. 

4. Massa didemobilisasikan. 

5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerinth melakukan tindakan represif.  
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  Sistem politik yang otoriter-birokratik bisa juga didampingi dengan 

pengaturan politik yang korporatis. Ini pada dasarnya adalah pengaturan 

hubungan antara negara dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan 

ketenteraman sosial. Konsep ini didefinisikan sebagai berikut, “Korporatisme 

adalah suatu sistem perwakilan kepentingan dimana unit-unit yang 

membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas 

bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak saling bersaing, diatur secara 

hierarkis dan dibedakan secara fungsional, dan diakui atau diberi ijin (jika tidak 

diciptakan) oleh negara atau diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan 

dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi 

pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pimpinan mereka dan dalam 

artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan tujuan menindas konflik kelas 

dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan 

kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat”. 

 Berkaitan dengan konsep-konsep itu adalah teknokrasi. Menurut Etzioni dan 

Halevy, teknokrasi adalah “a political system in which the determining influence 

belongs to tecnicians of the administration and of the economy”. Ini adalah 

format poitik yang elitis, yaitu sebagian kecil anggota masyarakat (elit) 

memonopoli kekuasaan, menikmati keuntungan yang ditimbulkannya dan karena 

itu sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan publik. Sedangkan 
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sebagian besar anggota masyarakat itu (massa) berada dalam posisi tergantung 

dan tidak punya pilihan lain kecuali menerima keadaan itu.7 

Kajian mengenai birokrasi pemerintah dapat dilacak secara mendalam 

dalam tulisan Max Weber. Tulisan Weber mengenai birokrasi hanya 

mengabstraksikan tipe ideal birokrasi yang dapat digunakan untuk menjawab 

suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Menurutnya, tipe 

ideal ini dapat digunakan sebagai model komparatif antara organisasi dengan 

organisasi lainnya di dunia. Menurut Max Weber, tipe ideal birokrasi dapat 

dilakukan beberapa cara, yang diantaranya bahwa individu pejabat suatu personal 

bebas, akan tetapi akan dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-

tugas atau kepentingan individual dalam jabatan-jabatannya. Pejabat tidak bebas 

menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk 

keluarganya. Max Weber memperhitungkan tiga elemen pokok yang 

mengimplikasikan peranan politik dalam birokrasi. Dengan kata lain bahwa faktor 

politik bisa mempengaruhi proses tipe ideal birokrasi yang rasional dan netral. 

Ketiga elemen pokok itu, yaitu : pertama, birokrasi dilihat dengan 

instrumen teknis (technical instrument). Kedua, birokrasi dilihat sebagai kekuatan 

yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai 

kecenderungan yang melekat (inherent tendency)  pada pengetrapan fungsi 

sebagai instrumen teknis tersebut. Ketiga, ketidakmampuan para birokrat 

memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelompok 

                                                           
7 Mas’oed,Mohtar.1997.Politik,  Birokrasi dan Pembangunan.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.  Hal 

84 
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masyarakat yang partikular. Dalam perspektif  Weber mengenai birokrasi terlihat 

bahwa independensi birokrasi melekat (embedded) dengan kondisi dan situasi 

politik yang dapat mempengaruhinya termasuk di dalamnya aspek budaya.8 

1.5.2  Kerangka Pemikiran Konseptual 

1.5.2.1 Konsep Kelompok Kepentingan  

 Kelompok kepentingan (interest group) ialah sejumlah orang yang 

memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan yang sepakat 

mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok 

kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan (pressure 

group). Kelompok kepentingan sesuai dengan namanya, memusatkan perhatian 

pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah 

sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan 

kelompok. Jadi ia lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum 

yang dibuat pemerintah. Kelompok kepentingan diklasifikasikan menjadi berbagai 

tipe sesuai dengan berbagai patokan. Menurut jenis kegiatan, dikenal berbagai 

macam kelompok kepentingan, seperti profesi, okupasi, keagamaan, kegemaran, 

lingkungan hidup, kepemudaan, dan kewanitaan.  

 Berdasarkan lingkungan kepentingan yang diartikulasikan, dikenal adanya 

kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan yang terbatas, seperti 

petani, guru, dan pegawai negeri. Tetapi ada pula kelompok kepentingan yang 

                                                           
8 Dalim,Sudiman.2010.POLITISASI BIROKRASI Netralitas dan Mobilitas PNS dalam 

Pilkada.Jakarta:Global Sosiatama. Hal 12-14 
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memperjuangkan kepentingan yang berlingkup luas seperti lembaga bantuan 

hukum dan lembaga konsumen. Berdasarkan gaya dan metode mengajukan 

kepentingan, Gabriel Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi dua 

tipe. Pertama, kelompok kepentingan anomik, yang mengajukan kepentingan 

secara spontandan berorientasi pada tindakan segera. Demonstrasi, pemogokan, 

dan huru-hara merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperjuangkan 

kepentingan. Kelompok ini disebut anomik karena identitasnya yang kurang jelas. 

Kedua, kelompok kepentingan non-asosiasi, yang terbentuk apabila terdapat 

kepentingan yang sama untuk diperjuangkan (kegiatan yang bersifat temporer). 

Setelah melakukan kegiatan kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, 

seperti kelompok suku, ras dan kedaerahan. Kelompok ini biasanya menggunakan  

pendekatan informal kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingannya. 

Ketiga, kelompok kepentingan institusional, yakni suatu kelompok kepentingan 

yang muncul di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya 

bukan mengartikulasikan kepentingan, seperti kelompok tertentu yang ada di 

dalam angkatan bersenjata, birorasi, dan partai politik. Keempat, kelompok 

kepentingan asosiasional, yang secara khusus berfungsi mengartikulasikan 

kepentingan kelompok. Kelompok ini terorganisasikan secara baik, dan secara 

terus-menerus menjalin hubungan dengan para anggota dan menjalin hubungan 

dengan pemerintah.9 

Untuk membuat definisi menjadi jelas, Medison merasa bahwa faksi atau 

kelompok yang berkepentingan adalah keburukan yang diwariskan : mereka 
                                                           
9 Surbakti, Ramlan.2007.MEMAHAMI ILMU POLITIK.Jakarta:PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia.Hal 109-110 
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menentang hak orang lain / sebuah komunitas secara keseluruhan. Bagi Medison 

kemunculan faksi disebabkan dari sifat manusia secara alamiah, dan 

perkembangan dan aktivitas mereka tidak bisa dengan mudah di cek atau 

dihilangkan dengan paksa. Kelompok yang  berkepentingan tidak terelakkan lagi 

bersifat egois, sempit dan buruk, tetapi mereka juga bagian alamiah dari manusia. 

Sumber penghasilan kelompok berasal dari beberapa kategori : sumber 

penghasilan fisik,   terutama uang dan jumlah keanggotaan; sumber organisasi, 

termasuk keterampilan anggota dan kesatuan, kemampuan leadership, keahlian 

yang substantif; sumber penghasilan politik seperti keahlian kampanye, 

pengetahuan proses politik, keahlian strategi politik, reputasi politik; sumber 

motivasional seperti komitmen ideologi dan lain-lain yang tidak bisa dinyatakan 

dengan jelas seperti prestis dan status secara keseluruhan.  

Badan hukum dapat membiayai cara kerja lobby dengan sendirirnya 

melalui penghasilan umum mereka seperti pengeluaran atau biaya sah bisnis. 

Banyak kelompok yang bergantung pada finansial operation Washington, 

beberapa diantaranya seperti Common Cause yang dimana tiap tahun tiap anggota 

wajib membayar untuk aktifitas lobi. Dalam hal ini, menggunakan uang  berarti 

kontribusi kampanye. Menggunakan kontribusi kampanye adalah taktik yang 

paling dipublikasikan dengan mudah bagi kelompok untuk mendapat akses dan 

pengaruh di proses politik. Banyak incompent legislatif yang tidak menentang 
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untuk pemilihan ulang atau yang menghadapi oposisi yang terambil masih 

mendapat kontribusi besar dari kelompok-kelompok dan individual.10 

1.5.2.2 Konsep Civil Society  

 Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah 

masyarakat barat. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society 

dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok atau 

kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pada 

paruh kedua abad-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan 

civil society kemudian dimengerti  sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan 

dengan proses pembentukan sosial (social formation) dan perubahan-perubahan 

struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan dan Modernisasi dalam 

menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya 

rezim-rezim absolut. 

 Pengertian civil society (Cicero) dapat didefinisikan sebagai wilayah-

wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain : 

kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan 

(self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan 

dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai 

sebuah ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin 

berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh 

kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan 

                                                           
10 Ornstein,J Norman dan Sherley Elder.1978.Interest Group,Lobbying and Policy 

Making.Washington DC:Congressional Quaterly Press.Hal 7-28 
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kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik 

yang bebas, tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh 

warga masyarakat. Dari pengertian civil society tersebut, maka ia berwujud dalam 

berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. 

Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyupan-

paguyupan, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (interest group) adalah 

pengejawantahan kelembagaan civil society. Oleh karena itu kondisi civil society 

harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, 

kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan 

sejarahnya.11 

1.5.2.3 Konsep Pemburu Rente 

 Kaum kapitalis yang mencoba menjalin hubungan dengan birokrasi dalam 

rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis dapat disebut sebagai pemburu rente 

(rent-seeker). Pada dasarnya pemburu rente adalah mencari dan mendapatkan 

peluang untuk menjadi penerima rente yang diberikan oleh birokrasi dengan cara 

menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang 

tertentu yang diaturnya.12  

Teori pilihan publik juga dapat menstransformasikan lebih jauh konsep 

dasar ilmu ekonomi klasik ke dalam bidang politik. Dalam kasus ini konsep 

pendapatan (income) ditransformasikan menjadi konsep perburuan rente. Konsep 
                                                           
11 Hikam,Muhammad AS.1996.Demokrasi dan Civil Society.Jakarta:PT Pustaka LP3ES 

Indonesia.Hal 1-3 
 
12 https://paramadisme.wordpress.com/3013/06/10/ekonomi-politik-praktik-rent-seeking/  diakses 

pada Kamis, 23 Oktober 2014 pukul 12:27 WIB 
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ini sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku 

pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan. Berangkat dari teori klasik, maka 

Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatan, yaitu : keuntungan atau laba 

(profit), upah (wages), dan sewa atau rente (rents). Laba atau keuntungan 

biasanya diperoleh dari suatu usaha atau bisnis yang mengandung resiko. Pelaku 

bisnis yang menginvestasikan modal, keahlian, dan berbagai input lainnya tidak 

mendapat jaminan bahwa modalnya akan kembali. Lalu, upah merupakan bentuk 

pendapatan yang tercipta karena seseorang yang bekerja berdasarkan keterampilan 

dan keahliannya. Sedangkan, sewa atau rente merupakan bentuk pendapatan yang 

paling mudah didapatkan dibandingkan dengan kedua jenis pendapatan 

sebelumnya, dimana dalam sewa atau rente tidak perlu menghadapi risiko dan 

tidak perlu mengerahkan keterampilan untuk mengerahkannya.  

Sebenarnya pengertian ketiga bentuk pendapatan di atas bersifat netral. 

Namun, untuk kepentingan analisis ekonomi politik, maka pengertian rente 

ditransformasikan sebagai suatu sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara 

memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik 

orang lain atau hak milik publik untuk keuntungan sendiri (rent seeking 

behaviour). Dalam pengertian ini rente (rent) diartikan lebih kritis dan menjadi 

negatif artinya karena input atau modal yang dipakai bukan hak milik sendiri. 

Sedangkan rente (sewa) alam arti netral atau positif adalah bentuk pendapatan 

yang diperoleh dari modal (uang, mesin, rumah, dan lain-lain) yang merupakan 

hak milik sendiri.  
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Di dalam konsep ekonomi klasik, memperoleh rente ekonomi dari 

modalnya sendiri merupakan praktek yang sah. Dari konsep ini diambil makna 

tentang kecenderungan umum untuk memperoleh pendapatan dengan modal, yang 

lazim disebut “rent seeking behaviour”. Di dalam ekonomi politik, perilaku ini 

terjadi dan dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan modal kekuasaan 

yang dimiliki oleh rakyat. Perilaku pemburu rente ini hidup dan berkembang di 

dalam dunia bisnis. Secara ekonomi politik, perilaku seperti  ini perlu dianalisis 

secara konseptual dan teoritis. Berangkat dari pengertian netral dari konsep rente 

ekonomi, maka perilaku jalan pintas ini perlu dianalisis lebih jauh agar dapat 

dihindari faktor-faktor ekonomi politik yang merusak efisiensi pasar dan 

menciptakan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu.13 

1.5.2.4 Konsep Eksploitasi 

Eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-

wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk 

kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, 

keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.14 Dengan kata lain eksploitasi 

merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau 

dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 

Dalam pasal 71 ayat (1) pada UU No. 32 tahun 2009 disebutkan bahwa 

“menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 

                                                           
13 Rachbini,Didik J.2002.EKONOMI POLITIK Paradigma dan Teori Pilihan 

Publik.Jakarta:Ghalia Indonesia.Hal  120 
 
14 http://m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi  diakses Jum’at, 24 Oktober 2014 pukul 12:36 WIB 
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melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selanjutnya, dalam 

pasal 76 ayat (1) dijelaskan pula wewenang pejabat Negara untuk memberikan 

sanksi yang tegas terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap izin lingkungan. Pasal tersebut berbunyi, “menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 

terhadap izin lingkungan”.15 

1.5.2.5 Konsep Jaringan Sosial 

Jaringan sosial yaitu suatu jaringan relasi dan hubungan sosial yang 

terdapat dalam suatu masyarakat. Jaringan ini merupakan keseluruhan relasi dan 

hubungan sosial yang dapat diamati di suatu masyarakat, misal jaringan sosial 

yang terdapat pada masyarakat desa, keseluruhan relasi dan hubungan sosial di 

kalangan pemimpin desa, serta antara pemimpin desa dan masyarakat desa. Relasi 

dan hubungan sosial itu terdapat di berbagai bidang kehidupan yang meliputi 

ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain.16 Konsep jaringan dalam kapital sosial 

lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau 

kelompok (organisasi). Pada dasarnya jaringan social terbentuk karena adanya 

rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling 

membantu dalam pelaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep 

                                                           
15 http://imahagiregion3.org/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-indonesia diakses Minggu, 01 Maret 

2015 pukul 19:57 WIB 
16 http://rumakom.wordpress.com/pengertian-jaringan-sosial-dalam-masyarakat-sosial  diakses 

Kamis, 23 Oktober 2014 pukul 19:53 WIB 
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jaringan dalam capital social menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau 

kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan 

efektif.  

Analis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau 

kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana 

mereka seharusnya berperilaku (Wellman, 1983). Satu ciri khas teori jaringan 

adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi 

teori jaringan aktor mungkin saja individu tetapi mungkin pula kelompok atau 

perusahaan,dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial 

skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter melukiskan 

hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan 

pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu. hubungan ini 

berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu tau kolektivitas) mempunyai 

akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, dan 

informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung 

terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.17 

                                                           
17Ritzer,George dan Douglas J. Godman.2007.TEORI SOSIOLOGI MODERN.Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group.Hal 382-383 
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1.5.2.6 Konsep Regulasi Ekonomi 

Pusat perhatian dari teori regulasi ini adalah untuk menerangkan siapa 

yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya 

suatu regulasi atau aturan politik. Regulasi ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah 

sebagai suatu kebijakan dengan tujuan tertentu. Tetapi dalam kenyataannya 

manfaat yang diharapkan sering datang bersamaan dengan dampak negatif atau 

kerugian yang ditimbulkan oleh adanya regulasi tersebut. Regulasi ekonomi 

menganalis dan membahas masalah regulasi yang menimbulkan implikasi ganda 

tersebut. Secara lebih luas teori regulasi ditujukan untuk melihat manfaat dan 

kerugian individu di dalam suatu kelompok.  

Model analisis dalam teori regulasi ekonomi dapat mengikuti teori 

permintaan dan penawaran. Dimana makna barang atau jasa ditransformasikan 

menjadi regulasi ekonomi itu sendiri. Penawar dari regulasi ekonomi tersebut 

adalah pemerintah, yang mempunyai kekuatan karena posisinya yang dipilih 

rakyat, seperti parlemen dan presiden atau ditunjuk seperti menteri. Sedangkan 

yang meminta regulasi tersebut adalah industri atau perusahaan (kelompok 

individu).  Dengan memodelkan regulasi ekonomi sebagai barang atau jasa, maka 

lebih mudah untuk melihat utilitas atau manfaat dari adanya regulasi ekonomi 

tersebut dan harga politik yang harus dibayar untuk mendapatkan regulasi 

ekonomi tersebut.18 

                                                           
18 Rachbini,Didik J.2004.EKONOMI POLITIK Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan.Jakarta:Granit.Hal 10-12 
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1.5.2.7 Konsep Ketergantungan 

 Teori ini berawal dari asumsi bahwa modernisasi telah gagal dalam 

menjelaskan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan yang terjadi. Maka 

dengan menggunakan pendekatan struktur (base and superstructure) ketimpangan 

tersebut melalui penekanan pada aspek materi. Meskipun begitu sebenarnya teori 

ini membantah tesis Marx yang mengatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara 

produksi tunggal, dan menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama 

masyarakat dis emua negara di dunia. 

Anggapan ini diantaranya dikemukakan oleh Prebish dan Baran yang 

mengatakan justru kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi 

korban imperialisme, tidak sama dengan perkembangan kapitalisme dari negara-

negara imperialis yang menyentuhnya. Kapitalisme di negara pinggiran adalah 

kapitalisme yang sakit dan sulit berkembang. Sehingga dapat diasumsikan bahwa 

di dalam teori ketergantungan, negara-negara pinggiran yang pra-kapitalis 

memiliki dinamikanya sendiri bila tidak disentuh oleh negara-negara kapitalis 

maju dan justru karena sentuhan itulah (faktor eksternal) pembangunan di daerah 

pinggiran ini sulit berkembang. Maka kesimpulannya adalah kapitalisme di 

negara-negara pinggiran adalah kapitalisme yang bergantung pada kapitalisme di 

pusat.  

Menurut pandangan liberal, hubungan ketergantungan yang tercipta 

sebenarnya adalah hubungan saling membutuhkan. Bagaimanapun juga negara-

negara industri memerlukan apa yang tidak dimiliki dan hanya dimiliki oleh 
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negara pertanian atau negara pinggiran. Namun pandangan liberal ini melupakan 

satu hal bahwa ketergantungan yang sebenarnya tercipta tidaklah saling setara. 

Andre Gunder Frank (seorang Ekonom Amerika) melihat bahwa peluang 

terjadinya kebaikan manfaat pada negara-negara pinggiran dan hasil hubungan 

ketergantugan itu sangatlah mustahil. Baginya hasil yang akan tercipta hanyalah 

sebuah pembangunan keterbelakangan (development of underdevelopment). Frank 

dalam teorinya mengembangkan kembali konsep prebisch tentang negara-negara 

pusat dan pinggiran yang disebutnya dengan negara metropolis dan negara satelit. 

Frank lebih berbicara aspek politik, yaitu hubungan politis antara modal asing 

dengan kelas-kelas di negara-negaara satelit. Menurut Frank ada tiga komponen 

utama yaitu modal asing, pemerintahan lokal di negara-negara satelit, dan kaum 

borjuasi.19 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini yaitu upaya menganalisa kepentingan ekonomi politik 

pada kegiatan pertambangan emas di Gunung Manggar. Dimana pada kegiatan 

tersebut justru masyarakat yang tinggal di lingkungan itu, mereka yang 

mengalami dampak negatif. Akan tetapi masyarakat yang tinggal di lingkungan 

tersebut tidak dapat mengehentikan kegiatan pertambangan emas di lingkungan 

hidup mereka.  
                                                           
19 http://paturhman.blogspot.com/2011/09/teori-pembangunan-negara-negara-dunia.htm?m=1 

diakses pada Jum’at,13 Maret 2015 pukul 13:08 WIB 
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1.6.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai fenomena 

penambangan emas di Jember serta bentuk-bentuk tekanan yang mempengaruhi 

masyarakat didalamnya adalah deskriptif – kualitatif. Penelitian kualitatif yang 

baik harus representatif dan reliabel  yaitu kita harus bisa mengulang temuan kita 

dalam studi selanjutnya. Kita berharap mampu membuat generalisasi dari riset 

kualitatif dengan tingkat kepastian tertentu. Akan tetapi, sering kali riset kualitatif 

itu tidak bisa direplikasi atau dibandingkan. Schofield menyatakan bahwa adala 

dimungkinkan untuk mengembangkan konsep generalisability yang cocok untuk 

riset kualitatif dimana periset memilih kasus berdasarkan kesesuainnya dengan 

situasi tertentu bukan berdasarkan kemudahan saja. Periset kualitatif mungkin 

masih merasa perlu membahas isu sampling dan sumber bias dalam rangka 

memastikan diversitas atau keterwakilan.20  

 

1.6.3 Subyek Peneitian 

Subyek penelitian yang ada dalam penelitian mengenai pertambangan emas 

di Gunung Manggar Kabupaten Jember adalah : 

 Birokrasi Pemerintah yaitu Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, 

Pemerintah Desa Kesilir, dan Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) yang 

untuk mengetahui upaya dan respon yang dilakukan birokrasi pemerintah 

                                                           
20 Harrison,Lisa.2007.Metodologi Penelitian Politik.Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Hal 

105 
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terhadap pertambangan emas di Gunung Manggar serta realisasi kebijakan 

yang dibuat pemerintah setempat terhadap kegiatan pertambangan. 

 Birokrasi Perhutani seperti Administratur (Adm) KPH Perum Perhutani 

Kabupaten Jember dan Asisten Perhutani (Asper) BKPH Perhutani 

Wuluhan, dimana ini berusaha untuk mengetahui upaya dan dampak yang 

ditimbulkan akibat pertambangan emas di Gunung Manggar. 

 Beberapa warga yang melakukan penambangan emas (para penambang), 

untuk mengetahui upaya dan proses kegiatan pertambangan yang 

dilakukan, keuntungan ekonomi yang diperoleh, serta hubungan 

penambang (lobi) dengan birokrasi pemerintah maupun perhutani terhadap 

adanya praktek-praktek perburuan rente (rent-seeking). 

 Masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan emas di kaki Gunung 

Manggar Desa Kesilir, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap 

pertambangan emas, respon pemerintah dan dampak yang dirasakan 

selama ini, serta hubungan masyarakat dengan para penambang. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara 

mendalam. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan data -data sekunder yang telah ada dan foto-foto lokasi penelitian 

sebagai sumber acuan dalam penelitian. Wawancara yang digunakan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu wawancara semi-terstandarisasi dan wawancara tak 

terstandarisasi. Wawancara terstandarisasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
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kuantitatif seperti usia dan gender, namun bisa mendapatkan data yang lebih 

kualitatif apabila pewawancara meminta penjelasan dan elaborasi jawaban. 

Karena itu, selama proses wawancara dapat dilakukan beberapa penelitian. Alasan 

pencarian data kualitatif yaitu untuk mengetahui “mengapa” dan “bagaimana” 

serta “apa”. Kita tetap harus  punya informasi yang dapat dibandingkan yang 

mungkin, misalnya mampukah kita untuk membedakan tipe-tipe respons 

berdasarkan usia gender dan status sosial.  

Sedangkan, wawancara tak-terstandarisasi juga disebut sebagai wawancara 

informal, fokus, tak struktur, atau bebas. Wawancara jenis ini dilakukan dalam 

bentuk percakapan yang mengalir bebas , bergantung pada kualitas interaksi sosial 

antar investigator dan informan, yang dapat diteruskan kembali oleh pewawancara 

jika percakapan menjadi menyimpang dari tema studi riset, tujuannya adalah 

mendapatkan data kualitatif yang mendetail. Struktur wawancara ini 

memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna. Yakni 

kita mengajukan pertanyaan apabila dirasa tepat, dan kita memilih sendiri susunan 

kata yang tepat, sebab respon orang biasanya dipengaruhi oleh bentuk susunan 

kata ertanyaan. Saat kita melangkah dari bentuk wawancara semi-terstandarisasi 

ke wawancara tak-terstandarisasi kita membutuhkan lebih sedikit pertanyaan 

formal. Ini membantu memastikan agar wawancara tetap fokus tanpa mengurangi 

kelancaran alur diskusi.21 

 

                                                           
21 Ibid, Hal 106 
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1.6.5 Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif sendiri 

beraliran konstruktivis dan menggunakan metode wawancara sangat berguna 

karena dengan cara ini orang bisa bebas dan menyajikan pandangannya sesuai 

dengan pemikiran mereka sendiri. Untuk data kualitatif, digunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan verstehen untuk 

menganalisa pendekatan ekonomi politik dan kelompok kepentingan. Pendekatan 

verstehen merupakan pendekatan yang menekankan pada makna dan pemahaman 

dari dalam. Dalam melakukan verstehen, seorang peneliti harus masuk dalam 

pikiran informan. Oleh karena itu, fenomenologi harus menggunakan metode 

kualitatif dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif agar 

mampu membuka orientasi subyek atau dunia kehidupannya. Proses analisis data 

dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan lalu 

dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan 

kegiatan di lapangan. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan 

terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. 

Analisis data diarahkan untuk menentukan fokus penelitian, dalam analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu unit analisis yang digunakan 

dalam subyek penelitian adalah unit analisis kelompok. Setiap subyek penelitian 

yang diwawancarai merupakan seorang anggota dari kelompoknya, sehingga 

subyek disini merupakan perwakilan dari pernyataan kelompoknya. Analisis 

wawancara dilakukan terhadap informasi hasil wawancara. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram 
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alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk - bentuk 

tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan 

dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara 

menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan 

penelitian. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.22 

  

                                                           
22 Burhan, Bungin.2007.Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. 
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