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BAB III 

PEMBAHASAN 

EKONOMI POLITIK RENT-SEEKING : JARINGAN KEPENTINGAN 

PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER 

3.1 Kepentingan Ekonomi Munculnya Pertambangan Emas 

 Pada bab tiga ini, akan menjelaskan faktor ekonomi dan kepentingan-

kepentingan ekonomi yang ada dalam kegiatan pertambangan emas di Gunung 

Manggar. Intepretasi dan analisa diawali dengan awal mula munculnya 

pertambangan emas di Gunung Manggar.  Ini tentu saja dengan dampak yang 

dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah gunung tersebut karena beberapa 

kepentingan yang ada di dalamnya, yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu 

menghentikan kegiatan tambang tersebut sampai saat ini. Asumsi awal yang 

dibangun dari teori ekonomi politik menurut Krugger 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.  

Kemudian, pada penelitian ini terdapat penemuan-penemuan data di 

lapangan yang sesuai dengan asumsi ekonomi politik yang disampaikan di atas. 

Penemuan data tersebut secara umum menggambarkan bahwa ekonomi politik 

yang terjadi dengan adanya pertambangan emas di Gunung Manggar melibatkan 
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beberapa jaringan kepentingan. Jaringan kepentingan merupakan pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses ekonomi politik, baik itu penambang maupun aktor-

aktor yang terlibat di dalamnya. Ini menimbulkan beberapa persoalan dan tentu 

saja melahirkan kekhawatiran bagi masyarakat yang hidup di kaki Gunung 

manggar serta dampak lingkungan seperti bencana alam yang akan diakibatkan 

dari kegiatan pertambangan emas. 

 

3.1.1 Awal Mula Ditemukannya Pertambangan Emas 

 Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa yang 

sering digunakan sebagai perhiasan oleh masyarakat secara umum, emas juga 

sebagai standar keuangan di banyak negara dan harga emas dicantumkan dalam 

mata uang dolar Amerika. Sebagian masyarakat menganggap emas merupakan 

barang yang sangat berharga nilai ekonominya, tetapi sebagian masyarakat 

percaya bahwa emas merupakan barang gaib. Anggapan ini berdasarkan 

penemuan tanah dan batu di Gunung Manggar yang mengandung material emas di 

dalamnya. Akan tetapi untuk mendapatkannya tidak mudah, banyak sekali 

kejadian-kejadian aneh yang muncul pada proses pertambangan emas di Gunung 

Manggar. Pernyataan ini disampaikan oleh Pak Imam salah satu masyarakat yang 

tinggal di kaki Gunung manggar, 

“...Tapi lak dampak mistik banyak mbak, banyak crita orang-orang 
itu yang aneh-aneh. Entah itu kesurupan entah itu di datengin 
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barang-barang gaib, soale nyari emas itu kan termasuk barang gaib 
to”.24 

 Lalu awal mula kemunculan pertambangan emas itu diketahui oleh 

seorang kyai di Desa Kesilir yang menginginkan biaya untuk pembuatan sebuah 

masjid. Realitanya sulit dipercaya karena penemuan ini bukan dari hasil riset 

penelitian akademisi, tetapi rumor yang beredar di masyarakat secara luas yaitu 

dari Gus Yanto, seorang kyai yang tentu saja tidak pernah belajar mengenai kadar 

kandungan emas dalam tanah. Ini diakui oleh Pak Miseni, seorang penambang 

pertama yang diberi mandat oleh Gus Yanto,  

“...Pertama-tama itu aku disuruh sama Gus Yanto, dikasih tau kalau 
di Gunung Manggar ada kandungan emasnya. Gus Yanto itu adalah 
orang pintar mbak seperti Kyai yang faham dan ngerti, rumahnya 
dekat pondok Yasinat itu lo. Jadi yang pertama kali menemukan 
tambang emas itu ya aku sama Gus Yanto”.25 

 

  Kebenaran kandungan emas yang didapat itu awalnya sangat 

dirahasiakan karena ini hanya bertujuan untuk mencari biaya pembangunan 

masjid. Akan tetapi hasrat manusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dari sumber daya yang tersedia membuat kegiatan pertambangan ini 

terus berkelanjutan hingga terdengar ke pelosok daerah. Adapun proses-proses 

                                                           
24 Transkrip Wawancara 7, Imam.Masyarakat Petani.Sabtu, 08-11-2014 Pukul 08:22 WIB.Gudang 

Tembakau.  

25 Transkrip Wawancara 10, Miseni.Penambang Emas.Minggu, 02-11-2014 Pukul 15:49 WIB. 
Rumah 
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yang dilakukan penambang dalam mengolah tanah yang diambilnya untuk diolah 

sedemikian rupa demi mendapatkan kandungan emas, proses yang dilakukan 

terdiri dari dua cara yaitu di glondong26  dan diayak27 secara tradisional, 

“...prosenya itu habis ambil batu yang di gunung terus dibawa 
pulang, lalu dipukul-pukul gitu mbak istilae dilebur terus 
dimasukkan mesin glondong”. 

 
 
  

 
 
 Gambar 3.1 Pengolahan Emas Menggunakan Mesin Glondong 

 Penggunaan mesin glondong adalah kelompok penambang yang memiliki 

lubang di Gunung Manggar, sedangkan mereka yang tidak ikut menggali biasanya 

                                                           
26 Glondong adalah proses pengolahan batu dan tanah yang mengandung emas dengan 

menggunakan mesin glondong. 
27 Diayak adalah proses penyaringan tanah yang mengandung emas dengan memanfaatkan air 

sungai. 
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disebut dengan nampar (leles)28  menggunakan proses pengolahan secara 

tradisional, yaitu mengolah dengan memanfaatkan air sungai yang ada di Desa 

Kesilir, ini seperti keterangan Pak Jayen penambang yang hanya nampar dan 

menggunakan metode tradisional, 

“...Prosesnya itu di kali, di ayak-ayak sama wajan itu mbak sampai 
tanahnya jatuh semua terus tinggal pasirnya yang ada kuning-
kuningnya itu lo mbak. Kalau dirumah ya tanahnya direndem dulu 
mbak, terus di injak-injak tanahnya abis itu diayak.  Lak udah bersih 
abis itu diraksa mbak, kayak gene lo mbak contohnya mbak”.29 

 

 

3.1.2 Pemburu Rente dan Kelompok Penambang 

 

Berbicara persoalan dampak lingkungan yang akan terjadi baik dalam 

jangaka waktu yang lama maupun dalam jangka waktu yang singkat ini jelas 

bahwa masyarakat desa sekitar lingkungan pertambangan yang menerima 

dampaknya. Lalu disini terdapat pertanyaan secara garis besar yang dapat kita 

analisa terhadap persoalan tersebut. Yaitu pihak-pihak mana saja yang terdapat di 

dalam jaringan kepentingan ekonomi dan memiliki kekuatan legitimasi untuk 

melakukan kegiatan tersebut sehingga masyarakat tidak berdaya untuk 

menghentikannya. Tentu saja jawabannya adalah para penambang dan 

kelompoknya yang memiliki kekuatan untuk tetap melakukan kegiatan. Lalu, 
                                                           
28 Nampar (leles) adalah istilah yang digunakan untuk penambang yang mengambil sisa-sisa tanah 

galian dari penambang lain.  
 
29 Transkrip Wawancara 8, Jayen.Penambang Emas.Sabtu, 01-11-2014 Pukul 10:11 WIB.Rumah 
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yang menjadi pertanyaan penting bagi kita yaitu darimana kekuatan itu berasal, 

padahal kegiatan ini jelas belum mendapatkan lisensi dan perijinan secara tertulis 

dari pemerintah. Tentu saja jawaban ini mengarah pada kerja sama dan interaksi 

(lobi) kelompok penambang dengan pemburu rente. 

Area pertambangan emas di Gunung Manggar merupakan wilayah 

Perhutani, tentu saja ini bukan area pertambangan emas secara legal. Oleh karena 

itu berbagai upaya yang dilakukan penambang untuk dapat masuk ke dalam area 

Gunung Manggar melakukan kegiatan pertambangan emas. Tidak sedikit petugas 

Perhutani ataupun aparat keamanan seperti TNI dan Polri yang berjaga, namun 

tidak kehabisan akal bagi para penambang untuk terus melakukan penggalian di 

Gunung Manggar. Ini semua dapat terjadi tentu saja karena adanya lobi yang 

dilakukan penambang.  

Menurut pandangan Krugger, 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. Kemunculan lobi-lobi itu tentu 

saja bertujuan demi kepentingan-kepentingan ekonomi yang ingin dicapai. Dalam 

literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima penguasa melalui kekuasaan 

yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya juga 
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disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang 

mengharapkan ”imbalan” atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku 

perburuan rente (rent seeking behaviour). 

Berikut beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai perilaku mencari 

rente oleh Krueger, yaitu : 

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. 

Perilaku mencari rente tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan, yaitu 

mengarah pada tindakan penambang kepada petugas yang menghalangi kegiatan 

mereka dengan memberikan sebagian hasil yang mereka peroleh. Ini merupakan 

persoalan kepentingan ekonomi beberapa oknum petugas atau pemerintah  yang 

menerima sebagian hasil yang diberikan oleh penambang,  

“...Ya ada, tapi kayak pihak perhutani yang jaga pokok nanti hasile 
dikasih ya diam sudah. Lak pihak keamanan dulu banyak mbak, 
tapi sekarang wes gak berani. Ya banyak lawong disitu TNI banyak 
yang ikut nggali. Itu Eko tentara selatan sini yo nggali, anak 
buahnya banyak malah. Dulu masih rame-ramenya tentara banyak 
yang naik gunung, ya minta di penambang dan mintae itu gak 
berhenti-berhenti. ya gak tentu, kadang masih entahan ngunu dapet 
lima gram, pokok tanah e sekarung gitu sama tentara di proses 
sendiri mbak”.30 

                                                           
30 Transkrip Wawancara 10, Miseni.Penambang Emas.Minggu, 02-11-2014 Pukul 15:49 WIB. 

Rumah 
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Larangan adanya penggalian tanah karena tidak ada ijin tertulis yang berupa 

kebijakan atau aturan menjadikan praktik lobi atau perburuan rente. Praktek 

perburuan rente disini melibatkan pemburu rente yang dimana ini termasuk dalam 

jaringan kepentingan pertambangan emas di Gunung Manggar. Dalam jaringan 

kepentingan pertambangan tersebut, salah satu pemburu rente dilakukan birokrasi 

pemerintah secara perseorangan yaitu seorang petugas TNI yang bernama Eko. 

TNI tersebut tidak hanya meminta sebagian hasil tambang dari kelompok 

penambang, bahkan dia merupakan pengglondong yang memiliki beberapa 

anggota kelompok petugas TNI juga yang ikut merasakan keuntungan 

pertambangan dengan meminta sebagian hasil tambang dengan memberikan 

proteksi kepada kelompok penambang.  

Kegiatan mencari rente dapat 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. 

Ini yang terjadi pada kegiatan pertambangan emas di Gunung Manggar, dimana 

kelompok penambang memanfaatkan regulasi pemerintah dengan mencari lobi 

dengan petugas untuk dapat terus melakukan penambangaan emas.  

Pada dasarnya pemburu rente adalah mencari dan mendapatkan peluang 

untuk menjadi penerima rente yang diberikan oleh birokrasi dengan cara 
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menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang 

tertentu yang diaturnya. Interaksi yang terjadi antara penambang dan pihak 

keamanan merupakan salah satu upaya petugas atau pemerintah mencari rente dari 

kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini rente (rent) diartikan lebih kritis dan 

menjadi negatif artinya karena input atau modal yang dipakai bukan hak milik 

sendiri. Sedangkan rente (sewa) dalam arti netral atau positif adalah bentuk 

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

merupakan hak milik sendiri.  

Kedua, bahwa setiap 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.  

Rente merupakan bentuk pendapatan yang paling mudah didapatkan, 

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

mengerahkan keterampilan untuk mengerahkannya.  Berdasarkan perilaku pencari 

rente diatas apabila kita melihat fenomena di lapangan, kita dapat menemukan 

fenomena yang terjadi antara birokrasi pemerintah dan pelaku ekonomi seperti 

penambang, dimana disini kelompok penambang termasuk salah satu dalam 

jaringan kepentingan pertambangan emas di Gunung Manggar. Kelompok 

penambang juga selalu berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang istimewa dari 
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petugas diantaranya yaitu rasa aman terhadap penangkapan aparat keamanan. 

Bahkan fenomena ini bukan lagi rahasia antara pencari rente dan pelaku ekonomi. 

Masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Manggar seperti Pak Sadui yang 

memperhatikan fenomena tambang emas ini juga menyatakan hal yang sama, 

“...gini lo mbak, aparatnya itu ya ikut-ikutan makan hasile, maksudnya 
gini mbak petugase itu kan tambang ini ya boleh ya tidak jadi ya 
sama-sama ikut makan hasilnya. Misalnya mbak, ada petugas dari 
Surabaya mau nggrebek mesti ya dikasih tau petugas sini lawong 
sudah dibagi sama penambangae”.31 

 

Dengan adanya praktik perburuan rente tersebut, tidak hanya membantu 

penambang untuk tetap dapat memasuki area penambangan, akan tetapi ini 

bertujuan untuk saling memberikan informasi apabila ada operasi penggrebekan 

dari petugas di tingkat Jawa Timur. Petugas yang dimaksud disini yaitu selain 

TNI yang berjaga tetapi terdapat pula mandor hutan yang juga ikut merasakan 

hasil tambang yang ada. TNI dan mandor hutan ini merupakan pemburu rente 

yang termasuk jug dalam jaringan kepentingan pertambangan emas di Gunung 

Manggar. Meskipun tidak ada penggerak kelompok yang menyatukan antara 

penambang secara formal, nampaknya kelompok penambang memiliki hubungan 

yang sangat erat untuk saling memberikan informasi kepada kelompok 

                                                           
31 Transkrip Wawancara 6, Sadui.Masyarakat Petani.Minggu, 02-11-2014 Pukul 14:42 WIB. 

Pinggir Sawah.  

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-78 

 

penambang lain. Ini terjadi karena adanya suatu kepentingan yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 

Menurut Gabriel Almond kelompok kepentingan non-asosiasi merupakan 

kelompok kepentingan  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. Kemudian apabila 

kita lihat di lapangan, pernyataan penambang satu dengan yang lain tidak jauh 

berbeda.  

Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya para petugas keamanan dan 

perhutani seperti mandor hutan nampaknya ikut berbondong-bondong 

memanfaatkan sumberdaya yang ada. Ini mengarah pada perilaku mencari rente 

yang ketiga, bahwa di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan 

yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Oleh 

karena itu, apabila kita melihat data di lapangan bahwa kepentingan para petugas 

tidaklah tunggal seperti berupaya menghentikan kegiatan tambang, akan tetapi 

kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan kedua dan  hal ini juga dinyatakan 

oleh Pak Jayen sebagai penambang, 

“...lawong tentara ae minta bayar. Biasanya kan polisi lak operasi ada 
tembakan udara jadi kita cepet-cepet kabur mbak. Tapi sampai saat ini 
belum pernah ada yang ditangkap e mbak. Biasanya aku lak mau 
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nambang telpon teman dulu, lak misal  mau ada operasi ya gak jadi 
mbak.  Kan pasti teman-teman ya pada tau mbak”.32 

 

Himbauan dan larangan kegiatan penambangan oleh pemerintah tidak 

hanya disosialisasikan melalui masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitaran 

Gunung Manggar. Pemerintah dan perhutani sudah melakukan suatu kerja sama, 

dimana larangan-larangan tersebut di pasang di area hutan Gunung Manggar 

tempat penggalian dilakukan. Namun, sepertinya ini hanya sebagai formalitas 

semata karena kegiatan tersebut tidak dapat berhenti dengan pengumuman 

larangan yang dipasang di beberapa pohon jati area pertambangan.  

Dalam hal ini, konsep regulasi ekonomi menerangkan bahwa 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. 

                                                           
32 Transkrip Wawancara 8, Jayen.Penambang Emas.Sabtu, 01-11-2014 Pukul 10:11 WIB.Rumah 
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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. 

 Ini dapat kita lihat pada kebijakan berupa larangan yang dibuat oleh 

pemerintah, nampaknya dengan kebijakan ini muncul beberapa perilaku dari 

pemerintah dan petugas sendiri untuk mencari rente dari adanya aturan yang 

dibuatnya. Dan nampaknya kebijakan yang dibuat pemerintah dengan memasang 

banner di pohon–pohon antara penggalian tanah sama sekali tidak efisien dan 

efektik. Berikut papan banner kebijakan pemerintah yang berupa larangan 

kegiatan pertambangan emas yang di pasang di area hutan Gunung Manggar,  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-81 

 

 

Gambar 3.2 Papan Larangan Penambangan Emas di Gunung Manggar 

Kepentingan ekonomi merupakan satu-satunya alasan kuat yang dipegang 

penambang untuk terus melakukan penambangan emas di Gunung Manggar. 

Selain penambang dan pemburu rente yang terlibat pada persoalan ini, terdapat 

jaringan ekonomi yang lain. Terdapat di berbagai bidang kehidupan yang meliputi 

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

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

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

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

membantu dalam pelaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep 

jaringan dalam capital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau 
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kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan 

efektif. 

Dari penjelasan mengenai jaringan di atas, jaringan sosial (kepentingan) 

yang terjadi dalam kegiatan pertambangan emas yaitu kelompok penambang 

sebagai individu yang memiliki sumber daya, kemudian pemburu rente atau 

birokrasi yang ada seperti petugas mandor hutan dan pemerintah seperti petugas 

TNI yang menerima rente, pengglondong atau pengepul emas yang sudah di 

proses yang juga dilakukan oleh Eko seorang petugas TNI, lalu beberapa toko 

emas yang menerima pembelian emas hasil dari kegiatan tersebut. Toko emas 

disini juga merupakan salah satu dari jaringan kepentingan pertambangan  emas 

yang ada di Gunung Manggar. Sebab toko emas sendiri memberikan kontribusi 

yang cukup besar terutama pada kelompok penambang ‘nampar’ yang ingin 

mendapatkan hasil pengolahan secara cepat. Seperti yang disampaikan para 

penambang berikut, “..Ya di toko-toko emas Ambulu, harganya yang kadar 16 

karat ya 370rb/gram tinggal liat harga dollar.”. 

Pada hakekatnya upaya perburuan rente yang dilakukan birokrasi terhadap 

kelompok penambang membentuk jaringan ekonomi politik, dimana tujuan dari 

beberapa anggota jaringan yang ada di dalamnya adalah sama-sama menginginkan 

keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang tersedia. Mekanisme politik 

yang dianggap bisa menjamin pencapaian tujuan itu adalah mekanisme yang tidak 

demokratis. Birokrasi disini rupanya tidak hanya terdiri dari pemerintah dan 
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petugas perhutani, nampaknya terdapat hubungan jaringan sosial dengan Gus 

Yanto seorang kiya’i yang pertama kali mengetahui kandungan emas di Gunung 

Manggar.  

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). Disini birokrasi yang terbentuk karena sumber daya yang dimiliki 

untuk memegang dan melaksanakan tugas oleh masyarakat dan untuk kepentingan 

negara, seperti birokrasi pemerintah yang dipilih oleh masyarakat dan  petugas 

perhutani yang memiliki sumberdaya di bidangnya untuk mengelola sumber daya 

hutan. 

Kedua, birokrasi dilihat sebagai kekuatan yang independen dalam 

masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat 

(inherent tendency)  pada pengetrapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut. 

Sehingga kita dapat melihat bahwa dengan adanya birokrasi tersebut masyarakat 

percaya bahwa pemerintah yang memiliki wewenang bertanggung jawab atas 

persoalan tambang emas Gunung Manggar yang melibatkan keselamatan banyak 

orang. Serta petugas perhutani yang memiliki tugas karena persoalan tambang 

tersebut berada pada kawasan tanggung jawab mereka. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-84 

 

Yang ketiga, ketidakmampuan para birokrat memisahkan perilaku mereka 

dari kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular. 

Masyarakat partikular merupakan masyarakat majemuk yang memiliki beragam 

sifat dan budaya. Ini yang terdapat pada birokrasi, karena disini birokrasi 

memiliki hubungan dan interaki dengan masyarakat partikular seperti masyarakat 

lingkungan pertambangan yang masih kental budaya keagamannya serta 

kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar logika manusia. Karena budaya 

masyarakat lingkungan kaki Gunung Manggar sebagian besar percaya dan sangat 

menghormati seorang tokoh agama, maka birokrasi banyak melakukan interaksi 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kyai di Desa Kesilir.  

Apabila kita melihat kembali sejarah dari munculnya kegiatan tambang 

emas di Gunung Manggar, maka terdapat hal menarik yang dapat kita temukan. 

Rupanya para penambang yang sangat berambisi memperoleh tanah yang 

memiliki kadar emas tinggi, tidak hanya membagikan hasil jerih payahnya kepada 

petugas yang berjaga. Keyakinan yang dimiliki penambang menjadikan mereka 

harus meminta petunjuk kepada Gus Yanto dimana tempat-tempat strategis yang 

dapat digali agar mereka dapat menemukan kadar emas yang banyak. Tentu saja 

Gus Yanto sendiri sebagai salah satu birokrasi agama yang berpengaruh terhadap 

pertambangan emas di Gunung Manggar merupakan pemburu rente yang 

dilakukan secara personal. Hal ini juga termasuk sebagai salah satu anggota 

jaringan kepentingan pertambangan emas. Karena dengan petunjuk yang 
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diberikannya, kelompok penambang percaya peluang lokasi yang dapat 

memberikan butiran-butiran partikel emas cukup besar. 

Dalam 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. Disini pemerintah dan petugas setempat 

seperti perhutani, pada dasarya telah melakukan lobi dengan para tokoh agama 

atau kyai dan kepala desa setempat. Ini merupakan pendekatan secara informal 

yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan 

penambangan. Namun, tokoh agama sendiri memiliki hubungan dan interaksi 

dengan para penambang untuk melancarkan kegiatan pertambangan emas. Secara 

informal mereka harus memiliki hubungan dengan Gus Yanto demi mencapai 

kepentingannya,  

“...iya, ya kadang penambang-penambang itu ngasih ke Gus Yanto 
misale hasil, istilahnya buat persyaratan buatin jalan untuk 
penambang biar lancar bisa menemukan emas disitu. Buatin jalan 
restu gitulah kasarannya mbak biar berhasil”.33 

 

Sumber daya alam yang dapat dihasilkan oleh hutan Gunung Manggar 

yang dikelola perhutani sebagai BUMN yang mengelola hutan di Indonesia cukup 

besar. Desa Kesilir sebagai wilayah gunung tersebut tentu saja memperoleh 

                                                           
33 Transkrip Wawancara 7, Imam.Masyarakat Petani.Sabtu, 08-11-2014 Pukul 08:22 WIB.Gudang 

Tembakau. 
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sebagian PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh desa sebagai pemangku 

hutan. Sebagian dana tersebut diserahkan pada masyarakat untuk dikelola demi 

pembangunan desa.  Hasil ekonomi yang diperoleh dari sumber daya yang 

tersedia memang dapat menguntungkan masyarakat yang tinggal di wilayah 

tersebut. Secara geografis, Desa Kesilir merupakan kawasan hutan yang dikelola 

perhutani salah satunya dengan adanya Gunung Manggar. Ini disampaikan oleh 

Kepala Perhutani Kabupaten Jember Pak Djohan sebagi Administratur Perhutani, 

“...Dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) ini juga yang 
juga harus berada di depan. Karena dari hasil hutan itu kan ada 
seringnya, pertahun dapat mencapai 1,3 miliar yang dibagikan 
kepada masyarakat dari hasil produksi. Karena disini ada 25% kita 
kembalikan kepada masyarakat sebagai pemangku hutan itu”.34 

 

 Hasil yang diterima desa untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai 

pemangku hutan dari data yang diperoleh bukan jumlah yang sedikit. Dari hasil 

tersebut apabila kita gunakan untuk pembangunan desa mungkin dapat untuk 

pembangunan dan perbaikan jalan, fasilitas umum seperti pasar, masjid, jembatan, 

dan pembangunan sungai sebagai irigasi di Desa Kesilir. Masyarakat setempat 

mungkin tidak dapat menerima secara langsung, akan tetapi dengan adanya 

LMDH yang mengelola dana tersebut ini dapat digunakan sebagai fasilitas dan 

kesejahteraan masyarakat. Melalui LMDH seharusnya masyarakat Desa Kesilir 

                                                           
34 Transkrip Wawancara 4, Djohan Surdjoputro.Ketua Administratur KPH Perhutani Jember. 

Kamis, 20-11-2014 Pukul 10:11 WIB.Kantor KPH Perhutani Jember. 
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sebagai pemangku hutan juga dapat ikut merasakan hasil hutan yang diperoleh. 

Dari keterangan Kepala Adm.Perhutani Jember di atas jelas bahwa 25% hasil 

hutan akan dikembalikan kepada masyarakat. LMDH merupakan lembaga 

setingkat pemerintah desa yang mengelola dana yang diberikan oleh perhutani 

sebagai dana masyarakat yang digunakan untuk pembangunan.  

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagi sumber ekonomi 

baru bagi mereka. Karena pada kenyataannya pembagian hasil hutan yang 

disampaikan pihak perhutani belum dirasakan oleh masyarakat. Nampaknya ini 

juga diakui oleh Kepala Desa Kesiir yang merasa sebagian hasil yang diberikan 

tersebut sampai saat ini belum diterima oleh pihak desa. Ini jelas tidak sesuai 

dengan pernyataan pihak perhutani yang memberikan 25% hasil hutan kepada 

masyarakat sebagi pemangku hutan. Kepala Desa sebagai elite pemerintah di Desa 

Kesilir mengakui bahwa kawasan pertambangan emas yang ada di Gunung 

Manggar merupakan kawasan perhutani, meskipun ini berada di Desa Kesilir akan 

tetapi dalam proses pembagian hasil hutan atau sumber daya alamnya pihak 

pemerintah mengaku tidak ikut serta merasakannya. Peran elite pemerintah desa 

dalam kepentingan Gunung Manggar hanya sebagai fasilitator akibat adanya 

fenomena pertambangan emas. 

“...Ouh,, sama sekali tidak ada mbak, apa lawong itu milik perhutani 
ya walau pun itu kawasan Desa Kesilir tapi itu kan milik perhutani 
jadi kita tidak pernah ada pemasukan sedikitpun tentang itu. Nah ini 
saja pas ada fenomena itu yang takutnya bencana yang ditimbulkan 
menimpa masyarat desa kita jadi kita ikut kegiatan karena kita juga 
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tidak ingin ada bencana nantinya. Tapi kalau persoalan hasil yang 
diperoleh desa tidak pernah menerimanya”.35 

 

 Dua pernyataan yang berbeda atau tidak singkron antara birokrasi seperti 

elite pemerintah dan petugas perhutani menimbulkan tanda tanya besar. 

Bagaimana tugas seharusnya lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH itu 

sendiri. Apakah LMDH tersebut berjalan sesuai tugas yang diemban atau justru 

ikut merasakan hasil hutan dengan 25% hasil yang diberikan kepada desa. 

Mengapa keberadaan LMDH tersebut kurang diakui oleh Kepala Desa Kesilir 

atau memang 25% dana yang diberikan itu tidak ada. Atau bahkan dengan adanya 

pertambangan emas di Gunung Manggar pihak LMDH merupakan salah satu 

jaringan kepentingan yang terlibat sebagai pemburu rente. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut sampai saat ini cukup susah untuk menemukan jawabannya. Karena 

LMDH sendiri sebagai pengelola dana bagi hasil dari hutan yang ada kurang 

nampak keberadaannya. Ini cukup jelas bahwa dari hasil hutan sendiri terdapat 

pemainan politik yang dilakukan terhadap 25% dana yang diberikan kepada 

masyarakat oleh LMDH dan oknum anggota perhutani. 

 Perbedaan kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang dimiliki menjadi 

salah satu alasan, dan ketika mereka dihadapkan pada fenomena pertambangan 

emas maka yang ada hanyalah rasa saling melemparkan wewenang dan tanggung 
                                                           
35 Transkrip Wawancara 2, Suyitno.Kepala Desa Kesilir.Selasa, 10-02-2015 Pukul 10:44 WIB. 

Kantor Desa Kesilir. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-89 

 

jawab. Ini dapat kita lihat pada gambaran format politik yang muncul dalam 

masyarakat Dunia Ketiga, konsep-konsep seperti “bureaucratic polity”, 

“bureaucratic authoritarianism”, “state-corporatisme”, dan “technocratic-state” 

biasa digunakan untuk menganalisanya. Seperti salah satu konsepnya, yaitu 

konsep “bureaucratic polity” yang menggambarkan sistem politik dimana : 

4. Birokrasi menjadi arena utama permainan politik,  

5. Yang dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali adalah kepentingan 

pribadi, bukan kepentingan publik, 

6. Dalam permainan itu, massa tidak relevan 

Dari konsep “bureaucratic polity” di atas, maka apabila kita melihat 

perbedaan pernyataan dari birokrasi yang ada ini cukup jelas bahwasanya 

kekuasaan birokrasi merupakan arena permainan politik. Kedua birokratik 

tersebut sesungguhnya merupakan tokoh utama permainan politik, dimana 

keuntungan utama yang diperoleh dimiliki secara pribadi. Sehingga masyarakat 

(massa) sendiri termasuk berada diluar permainan politik tersebut. Dan apabila 

elite dalam persoalan ini tidak menemukan satu titik dimana ini akan 

menyamakan pendapat, maka sulit kenyataannya bagi masyarakat untuk 

mengambil suatu langkah dalam menyelesaikan fenomena yang ada di Gunung 

Manggar.  

Dengan kata lain, dari adanya kegiatan pertambangan emas tersebut masih 

terdapat beragam kepentingan ekonomi antara masing-masing jaringan. Jaringan 
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kepentingan yang terbentuk di dalamnya termasuk kelompok penambang itu 

sendiri yang juga terdapat pengepul di dalamnya, anggota petugas TNI yang juga 

sebagai pengglondong dan pengepul emas hasil olahan, mandor hutan sebagai 

anggota petugas perhutani, toko emas yang membeli hasil olahan emas, Gus 

Yanto sebagai tokoh agama yang berkontribusi terhadap penambangan, serta 

LMDH yang mengelola dana hasil hutan setingkat pemerintah desa. Kemudian, 

ketika perbedaan ini sulit ditemukan persamaannya, maka jalan keluar yang dapat 

diambil dari sikap masyarakat hanyalah diam. Karena disini masyarakat hanya 

sebagai pihak yang terdapat pada lingkungan pertambangan emas, masyarakat 

bukanlah pihak yang ikut merasakan gemerlapnya rupiah demi rupiah hasil 

pertambangan emas. Masyarakat hanya sebagai pemangku hutan karena pihak-

pihak dari kegiatan pertambangan emas merupakan kelompok individu yang 

mempunyai kepentingan ekonomi. 

 

 

3.1.3 Keuntungan yang Diperoleh dan Dampak yang Diterima Masyarakat 

Kegiatan pertambangan emas pada dasarnya upaya individu atau 

kelompok individu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, minimnya 

sumberdaya yang dimiliki memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan yang 

tidak mudah itu. Gemerlapnya emas selalu ada dalam bayangan penambang untuk 

memperoleh hasil galian dengan kandungan logam emas sebanyak-banyaknya. 
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Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanah dan batu yang terkandung pada Gunung 

Manggar memang memiliki kandungan emas yang cukup besar, hal ini diakui 

oleh Pak Miseni penambang yang memperoleh hasil yang cukup besar, 

“...gak tentu, masih awal-awal itu ya banyak sehari sampek tiga 
juta. Dua hari sekali bisa sampek dapat dua ons dua ons setengah. 
Iya itu orang-orang rentalkan, kalau sudah jadi aku ambil 10%. 
Ya di toko-toko emas Ambulu, harganya yang kadar 16 karat ya 
370rb/gram tinggal liat harga dollar”.36 

 

Pendapatan yang cukup besar yang diperoleh Pak Miseni sebagai 

penggali lubang yang saat ini kedalamannya lebih dari 45 meter ini menggugah 

semangat penambang dan calon penambang lain untuk ikut serta mendapatkan 

rejeki dari Gunung Manggar dengan mendapatkan butiran-butiran partikel emas. 

Pada kenyataannya, rumor gemerlapnya emas Gunung Manggar tidak hanya 

terdengar di kawasan Jember saja. Masyarakat yang berasal dari luar daerah 

seperti Banyuwangi, Tasikmalaya, Lumajang, dan daerah lain mulai berdatangan. 

Kondisi ini sangat ramai dan populer di kalangan masyarakat pada tahun 2013, 

akan tetapi nampaknya masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Manggar justru 

sedikit sekali yang ikut melakukan pertambangan. Hal ini diakui karena hasil yang 

diperoleh tidak sepadan dengan resiko bahaya ketika melakukan penggalian. 

Bahkan ada pula masyarakat yang sama sekali tidak mendapat hasil dari 

penggalian, ini diakui Pak Imam warga Kesilir yang sempat ikut menggali, 

                                                           
36 Transkrip Wawancara 10, Miseni.Penambang Emas.Minggu, 02-11-2014 Pukul 15:49 WIB. 

Rumah 
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“...Pernah mbak masih rame-ramene dulu, tapi sekarang sudah 
tidak soale aku ra berhasil aku ora menemukan blas. Cuma capek 
aja la soale nyari emas itu kan rejeki-rejekian to mbak. Cuma 
yang tak alami pas gak berhasil itu aku ngasak mbak istilah e 
leles itu malah dapat tapi sedikit”.37 

 

Rupanya tidak semua penambang yang mendapatkan keuntungan yang 

besar dari kegiatan pertambangan emas di Gunung Manggar. Dari sekian banyak 

individu atau kelompok individu hanya beberapa saja yang memperoleh hasil 

yang memuaskan. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan niat para penambang 

untuk terus melakukan penambangan emas. Ini karena kebanyakan dari para 

kelompok penambang yang berasal dari luar daerah Jember merupakan para 

penambang yang sebelumnya melakukan kegiatan penambangan emas di daerah 

lain. Karena sumber daya di tempat asal  telah habis karena diambil secara terus-

menerus maka mereka berbondong-bondong berpindang di daerah yang 

mempunyai sumber daya kandungan emas baru.  

Di atas sudah disebutkan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori 

ekonomi politik menurut Krugger adalah bahwa setiap kelompok kepentingan 

(self-interest) berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-

besarnya dengan  upaya (effort) yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu kelompok 

penambang yang melakukan penggalian tanah hingga puluhan meter tidak 

memiliki rasa takut atas bahaya yanga akan menimpa mereka. Ini karena tujuan 

                                                           
37 Transkrip Wawancara 7, Imam.Masyarakat Petani.Sabtu, 08-11-2014 Pukul 08:22 WIB.Gudang 

Tembakau. 
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kelompok penambang tersebut hanyalah berupaya mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya dengan menggali tanah di dalam hutan Gunung Manggar 

tanpa memikirkan bahaya atau perijinan yang sah atas kegiatan tersebut. Selain itu 

berbicara mengenai pertambangan emas ini, maka ini tidak terlepas dengan efek 

atau dampak lingkungan yang akan terjadi.  

Fenomena pertambangan emas di Gunung Manggar yang ramai sejak 

tahun 2013 nampaknya menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat Desa 

Kesilir. Mungkin dampak lingkungan yang dirasakan saat ini bukanlah bencana 

alam yang sampai menelan korban. Fenomena yang berjalan hampir dua tahun 

belakangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 

Desa Kesilir, khususnya mereka yang tidak ikut melakukan pertambangan emas. 

Terutama masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di Desa Kesilir. 

Wilayah pertanian Desa Kesilir merupakan wilayah pertanian yang memiliki 

tanah yang sangat subur. Tanah pertanian di Desa Kesilir dapat ditanami padi dan 

gandum, sayuran dan palawija, serta tembakau yang menjadi produk unggulan di 

Kabupaten Jember.  

Akan tetapi dengan adanya fenomena pertambangan emas di Gunung 

Manggar, banyak memepengaruhi keadaan lingkungan yang berdampak pada 

sistem perairan pertanian Desa Kesilir. Ini diakibatkan karena para penambang 

yang disebut dengan nampar atau leles melakukan proses penyaringan serbuk 

emas dengan melakukan pencucian di sepanjang sungai pertanian Desa Kesilir.   
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Gambar 3.3 Aktivitas Penambang Memproses Hasil Galian di Sungai 

Ini tentu saja dapat memengaruhi air yang ada di sungai karena telah 

terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Hal ini pula yang mulai di kawatirkan oleh 

masyarakat karena dapat mengancam pertaniannya. Rupanya efek lingkungan 

gunung Manggar tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di kaki Gunung 

Manggar, akan tetapi masyarakat Kesilir yang radius tinggal lebih dari 10 km juga 

mulai merasakan dampak negatifnya. Berikut pernyataan Pak Djohan sebagai 

Administratur Perhutani kabupaten Jember,  

“...kegiatan penambangan banyak limbah-limbah yang mengandung 
bahan kimia, misalnya saja ada air raksa dan apabila kegiatan itu 
dilakukan secara terus menerus maka yang kita takutkan adalah ini 
dapat merusak perairan sawah yang nantinya lahan persawahan di 
Desa Kesilir tidak dapat ditanami karena terlalu banyak bahan kimia 
yang mengalir ke sawah. Selanjutnya, masalah lingkungan itu sendiri 
yaitu banyaknya lubang-lubang yang digali penambang dan kalau 
dibiarka secara terus-menerus maka hutan kita akan gundul. Lalu 
bahaya yang paling mengancam yaitu nanti misalkan itu dilubangi 
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secara terus-menerus maka takutnya terjadi tanah longsor yang 
dimana ini dapat mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal 
di kawasan Desa Kesilir”.38 

 

 Kondisi lingkungan yang sedemikian rupa merupakan dampak dari 

adanya eksploitasi alam yang sedang terjadi di Gunung Manggar. Dalam jangka 

pendek efek lingkungan yang terjadi adalah ancaman bagi tanaman pertanian 

masyarakat Desa Kesilir. Sekitar 90% masyarakat Desa Kesilir merupakan petani 

tembakau Naos kwalitas impor, padi, jagung, serta palawija, dimana ini 

merupakan tanaman unggulan bagi masyarakat Kabupaten Jember. Dengan 

adanya pertambangan emas maka dampak lingkungan seperti pencemaran air 

sangat merugikan bagi pengairan lahan pertanian masyarakat Desa Kesilir. Sungai 

yang tercemar oleh air raksa hasil pengolahan emas mengalir dari Gunung 

Manggar hingga ujung selatan Desa Kesilir. Tentu saja ini sampai ke desa sebelah 

yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber pengairan. Selain itu sumber air 

lainnya seperti sumur yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

juga mulai tercemar akibat adanya proses pengayakan tanah yang mengandung 

emas. Sehingga presentase petani tembakau yang merasa rugi akibat pencemaran 

air sungai tersebut sekitar 70%, dan sekitar 30% pencemaran mulai terdapat pada 

air sumur masyarakat Desa Kesilir. Tentu saja ini sangat membahayakan bagi 

kesehatan dan merugikan bagi tanaman petani masyarakat. 

                                                           
38 Transkrip Wawancara 4, Djohan Surdjoputro.Ketua Administratur KPH Perhutani Jember. 

Kamis, 20-11-2014 Pukul 10:11 WIB.Kantor KPH Perhutani Jember. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-96 

 

Sedangkan, efek jangka panjangnya adalah bencana alam yang sangat 

mengerikan akibat penggalian tanah yang terus menerus. Tentu saja ini juga 

merupakan problematika yang harus segera ditangani pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan dan wewenang yang urgen bagi proses kehidupan 

masyarakat. Selain itu, perhutani sebagai petugas pengelola hutan yang ada di 

Gunung Manggar juga memiliki wewenang yang cukup besar untuk 

menyelesaikan eksploitasi alam yang sedang berlangsung. 

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

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

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”. Dalam undang-

undang tersebut telah dijelaskan bahwa pemerinthalah yang memiliki tanggung 

jawab penuh terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Karena 

apabila ini tetap dibiarkan maka pemerintah sendiri yang akan kesulitan dan akan 

rugi apabila nantinya terjadi bencana alam. Pernyataan ini dilontarkan oleh warga 

masyarakat Pak Sadui yang khawatir akan keselamatan lingkungan tempat 

tinggalnya beberapa waktu lalu ketika musim kemarau, 

“...ya sebenere tambang ini kan tidak di ijini oleh negara, misale di 
ijini ya negara sendiri yang rugi. Misalkan ada bencana tanah 
longsor sampai pasar situ mengatasinya mau berapa rupiah 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-97 

 

kerugiane. La sekarang ini sudah kekeringan gara-gara itu digali 
terus tanah e dimana-mana udah kering ngga ada air”.39 

 

 Beberapa dampak yang terjadi akibat pertambangan emas di Gunung 

Manggar di atas nampaknya mendapatkan banyak respon dari beberapa kalangan.  

Respon yang datang banyak dari kalangan LSM, pelajar, dan tokoh masyarakat 

yang berusaha menolak kegiatan tersebut. Aspirasi dan simpati dari beberapa 

kalangan tersebut tentu saja mewakili dari masyarakat yang terancam 

keberlangsungan hidupnya akibat persoalan lingkungan. Karena ada sebagian dari 

masyarakat yang hidup di bantaran sungai memanfaatkan air sungai untuk 

kehidupan sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi di sungai. Apabila air 

tersebut tercemar, secara otomatis itu akan mengganggu kesehatan dan 

keselamatan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dapat kita lihat secara jelas 

bahwasanya masyarakat yang tinggal di lingkungan pertambangan adalah mereka 

yang justru merasakan dampat negatif secara langsung.  

 

3.2 Pluralitas Kepentingan Birokrasi dan Masyarakat Lingkungan  

 

Fenomena pertambangan emas di Gunung Manggar bukanlah fenomena 

baru di Kabupaten Jember. Akan tetapi munculnya fenomena tersebut baru 

                                                           
39 Transkrip Wawancara 6, Sadui.Masyarakat Petani.Minggu, 02-11-2014 Pukul 14:42 WIB. 

Pinggir Sawah. 
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muncul di Desa Kesilir dua tahun belakangan ini. Awal munculnya temuan 

kandungan emas yang ada di Gunung Manggar sontak menghebohkan warga 

masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di Desa Kesilir dan di kaki Gunung 

Manggar atau Dusun Babatan dan Dusun Krajan. Masyarakat yang homogen rata-

rata berpenghasilan sebagai petani, banyak yang tiba-tiba beralih profesi sebagai 

penambang emas. Namun itu tidak berjalan dengan lama, sebab selain sumber 

daya manusia yang tidak terpenuhi karena mereka tidak memiliki keahlian 

menambang emas sama sekali nampaknya masyarakat mulai sadar akan bahaya 

lingkungan. Alasan utama disini yaitu pada proses penambangan mayoritas dari 

masyarakat tidak mendapatkan hasil sama sekali. Akhirnya mereka kembali 

beralih bekerja di sawah atau sebagai petani biasa yang berpenghasilan tidak 

segemerlap emas yang dibanyangkan. 

Meskipun rata-rata masyarakat Desa Kesilir menghentikan kegiatan 

mencari emas, ini tidak dapat menutup adanya kegiatan tersebut. Karena disini 

justru masyarakat yang datang dari luar Jember seperti Banyuwangi, Lumajang, 

hingga Tasikmalaya ramai berdatangan melakukan pertambangan emas. Mereka 

yang berdatangan secara otomatis adalah mereka yang telah memiliki pengalaman 

dan keahlian dalam kegiatan tambang emas. Sehingga dalam kurun waktu yang 

cukup lama kegiatan tersebut masih terjadi, dan ini sulit dihentikan oleh 

masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Manggar.  

3.2.1 Ketidakberdayaan Masyarakat : Terpecah-belahnya Kepentingan 

Ekonomi Masyarakat 
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Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di Desa Kesilir tidak menghendaki 

kegiatan pertambangan di Gunung Manggar. Hal ini karena masyarakat tahu 

bahwa fenomena tersebut pasti akan membawa dampak negatif bagi lingkungan 

hidup mereka. Namun ini hanya menjadi persoalan batin dan angan-angan semata. 

Sebab masyarakat sendiri mengaku tidak mampu melakukan apapun untuk 

mengehentikan kegiatan tersebut. Ketidakmampuan masyarakat ini berdasarkan 

karakter masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Manggar, terutama masyarakat 

yang rata-rata sebagai buruh tani dan berpendidikan rendah tidak memiliki 

kekuatan untuk bergerak dan menghentikan kegiatan tersebut.  

Konsep teknokrasi dalam “Birocratic Polity”, 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 sebagian besar anggota masyarakat 

itu (massa) berada dalam posisi tergantung dan tidak punya pilihan lain kecuali 

menerima keadaan itu.  

Masyarakat Dusun Babatan dan Dusun Krajan rata-rata riwayat pendidikn 

mereka adalah tamat SD dan SMP. Pekerjaan yang mereka miliki rata-rata sebagai 

buruh tani tembakau dari petani pemilik lahan di Dusun Tegal Banteng. Apabila 

musim tembakau belum tiba, pekerjaan yang mereka miliki yaitu bertanam 

palawija atau jagung di tegal atau ladang kaki Gunung Manggar. Mayoritas 
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masyarakatnya yang beragama islam sering melakukan kegiatan agama seperti 

yasinan, sholawatan, dan pengajian yang di pimpin oleh tokoh agama atau kyai. 

Seorang kyai sangat disegani oleh masyarakat Dusun Babatan dan Dusun Krajan. 

Ini menjadikan kyai memiliki pengaruh kekuatan politik yang cukup besar. 

Dibuktikan ketika Pilkades 2014 kemarin, calon kepala desa sering melakukan 

kegiatan kampanye menjalin hubungan dengan  kyai dengan kegiatan keagamaan.  

Ini juga dilakukan oleh Administratur Perhutani Jember, dimana upayanya 

mengajak masyarakat untuk sama-sama menghetikan kegiatan pertambangan 

yaitu salah satunya dengan berinteraksi dengan kyai dan tokoh masyarakat, LSM, 

dan juga anak-anak sekolah di daerah tersebut. Nampaknya pendekatan ini kurang 

dirasakan oleh sebagian masyarakat, karena wilayah dusun tersebut letaknya tidak 

teratur. Seperti Dusun Babatan sendiri yang letaknya jauh dari akses jalan raya, 

sehingga ini sulit untuk dijangkau.  

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan petugas dan pemerintah kepada 

masyarakat melalui wakilnya yaitu tokoh masyarakat dan para kyai kurang efektif 

untuk menggerakkan semangat dan kekuatan masyarakat untuk mengehentikan 

para penambang yang hendak melakukan penggalian tanah di Gunung Manggar. 

Meskipun ini sudah berjalan, tetapi tetap saja mereka banyak yang pasrah akan 

fenomena tersebut. Ini yang dapat kami peroleh dari pernyataan masyarakat 

Dusun Babatan, 

“...alah tidak ada mbak, kita ini masyarakat kecil bisa apa mbak, 
nggak mampu wong rakyat jelata ga bisa apa-apa. la soalnya ada yang 
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ndukung itu mbak, jangankan orang kecil kayak kita gini, golongane 
tentara lo mbak malah ikut-ikutan terus kita itu harus gimana?”40 

 

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). 

Menurut Frank ada tiga komponen utama yaitu modal asing, pemerintahan lokal 

di negara-negara satelit, dan kaum borjuasi. Jika diasumsikan dengan data 

fenomena yang ada, ketergantungan terjadi pada masyarakat Desa Kesilir yang 

tinggal di lingkungan Gunung Manggar yang tidak mampu menghentikan 

pertambangan emas. 

 Ketidakmampuan masyarakat desa cenderung karena mereka lebih takut 

dengan para penambang yang cenderung bersifat premanisme dibandingan 

petugas atau pemerintah. Hal ini karena penambang dan kelompoknya sudah 

banyak yang masuk dan menempati rumah-rumah warga yang ada di dusun 

tersebut. Karena para penambang membayar uang persewaan rumah untuk 

ditinggali, maka banyak dari masyarakat yang menyewakan rumahnya sebagai 

tempat kos para penambang. Ini jelas sekali bahwa dari banyaknya pendatang 

sebagai penambang, maka ada keuntungan ekonomi yang diterima masyarakat 

                                                           
40 Transkrip Wawancara 6, Sadui.Masyarakat Petani.Minggu, 02-11-2014 Pukul 14:42 WIB. 

Pinggir Sawah. 
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dari persewaan rumah tersebut. Maka disimpulakan hubungan masyarakat dengan 

penambang sendiri di lingkungan tempat tinggalnya sudah cukup baik. Disini 

dapat kita lihat ada ketergantungan faktor ekonomi masyarakat desa dengan 

penambang dimana  tentu saja ini menjadi semakin sulit bagi masyarakat untuk 

secara serentak menolak kegiatan pertambangan emas.  

Banyak dari masyarakat yang mendukung munculnya kegiatan 

pertambangan emas. Karena ini juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi 

mereka. Contohnya seperti banyaknya warung-warung baru yang didirikan 

masyarakat di sekitar area pertambangan, kos-kosan yang ditempati penambang 

dari luar daerah,  lalu banyak dari masyarakat yang memanfaatkan lahan 

pertaniannya yang berada di kaki Gunung Manggar sebagai sarana tempat parkir 

bagi para penambang atau masyarakat yang sekedar ingin melihat tempat 

penggalian. Bahkan untuk memasuki hutan Gunung Manggar tersebut, masyarkat 

yang tinggal dekat dengan pintu masuk area memberikan tarif Rp 2000 sampai RP 

10.000 kepada msyarakat atau penambang yang ingin memasuki area.  

Ekonomi politik berasumsi bahwa individu (kelompok) bisa memperoleh 

keuntungan dari aktivitas ekonomi yang ada, seperti menyewakan tanah, modal 

(mesin), dan lain-lain. Dalam hal ini, individu atau kelompok individu merupakan 

masyarakat yang meskipun tidak melakukan penambangan emas tetap saja 

memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi para penambang. Secara otomatis 

sebagian masyarakat disini mendukung adanya kegiatan pertambangan emas yang 
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ada di Gunung Manggar. Ini akan menjadi sangat sulit apabila masyarakat yang 

mendukung lebih banyak dari pada yang menolak, hal ini diakui oleh salah satu 

masyarakat yang tinggal di Dusun Krajan, 

“...sampek sekarang nggak ada, la.. yang membiarkan sama yang 
nglarang masih banyak yang membiarkan. Yo ada dari tokoh-tokoh 
masyarakat yang nyobak nglarang supaya ditutup tapi masyarakat laine 
gak ndukung ya tetep gak mampu. Semua itu kan alasan ekonomi to 
mbak, la misalkan aku nyari ada untungnya sedikit kan pasti diulangi 
lagi lawong namanya kebutuhan ekonomi mesti angel.”41 

 

 Masyarakat yang serentak dengan menolak kegiatan pertambangan adalah 

masyarakat yang secara langsung menerima dampak negatifnya, seperti petani 

yang melihat tanamannya kurang sehat akibat pencemaran sungai yang 

mengairinya. Meskipun dari kelompok masyarakat tersebut tidak ada tindakan 

yang ril untuk menolak, ini yang selalu dieluhkan kepada pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

masyarakat sebagai rakyat yang mempunyai wakil rakyat untuk menyuarakan 

aspirasinya melalui dewan atau anggota DPRD Kabupaten Jember, disini justru 

tidak ada respon atau simpati dari wakil rakyat tersebut.  

 Apabila kita melihat fenomena yang ada, seharusnya ini menjadi persoalan 

di tingkat kabupaten. Tetapi disini anggota dewan sendiri cenderung diam dan 

hanya menganalisa dari jauh dengan mata terbuka. Alasan utama mereka tidak 

                                                           
41 Transkrip Wawancara 7, Imam.Masyarakat Petani.Sabtu, 08-11-2014 Pukul 08:22 WIB.Gudang 

Tembakau. 
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melakukan apapun yaitu karena persoalan kekuasaan dan wewenang. Karena 

pertambangan tersebut diolah oleh BUMN seperti perhutani, maka disini DPRD 

Kabupaten Jember menganggap ini lebih pada persoalan antara perhutani dengan 

pemerintah setempat bukan lagi masalah keselamatan hidup masyarakat yang 

tinggal di lingkungan sekitarnya.  

  Seharusnya apalagi masyarakat sendiri sampai saat ini belum ada 

pengaduan atas keresahan ini kepada anggota dewan, maka inilah pernyataan 

anggota DPRD Kabupaten Jember Pak Asir sebagai Ketua Komisi C, 

“...Iya gini ya, yang saya pikir ini justru ironis sekali. Karena dari 
masyarakat setempat tidak ada pengaduan-pengaduan yang dilakukan 
sejauh ini kepada kita wakil rakyat. Sejak saya dilantik memang 
belum ada pengaduan secara formal kepada wakil rakyat untuk area 
Gunung Manggar agar ditangan Pemerintan Kabupaten Jember secara 
serius. Sehingga kadang-kadang kita merasa sulit. Itu tadi mbak, kita 
mau melangkah sejauh itu tapi secara wilayah itu adalah kewenangan 
dari pihak Perhutani, retorialnya itu kita tidak terlalu masuk di situ. 
Kecuali ini ada semacam dengan koordinasi dengan provinsi baru kita 
bisa masuk disitu. Kita masuk tapi pengaduan dari masyarakat tidak 
ada, koordinasi dari Perhutani juga tidak ada, maka mau masuk dari 
sisi mana kita”.42 

 

 Selain terdapat beberapa masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan 

emas di Gunung Manggar, terdapat pula mereka yang menghendaki supaya ini 

dilegalkan agar tidak ada lagi perselisihan antara masyarakat yang tidak setuju dan 

masyarakat yang setuju ataupun antara penambang dengan petugas dan keamanan. 

                                                           
42 Transkrip Wawancara 1, M.Asir.Ketua Komisi C DPRD Jember.Selasa,04-11-2014 Pukul 09:55 

WIB.Kantor DPRD Kabupaten Jember. 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-105 

 

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. 

Berdasarkan pernyataan Buchanan tentang pencegahan perilaku perburu 

rente tersebut, maka ini sesuai dengan temuan data yang  kita lihat di lapangan. 

Yaitu adanya LSM yang  meminta persoalan pertambangan emas ini dilegalkan 

kepada pihak perhutani. Tujuan LSM tersebut yaitu supaya tidak ada lagi 

persoalan para penambang dengan petugas perhutani dan keamanan. Secara 

otomatis ini merupakan masyarakat yang mendukung adanya pertambangan emas 

tersebut. Dukungan yang diberikan LSM justru kepada kelompok penambang, ini 

sangat jelas bahwa LSM tersebut mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

pertambangan emas di Gunung Manggar. Ini menambah anggota baru dalam 

jaringan kepentingan dalam pertambangan emas itu, karena LSM disini tentu saja 

memiliki hubungan dengan kelompok penambang sehingga menginginkan 

kegiatan pertambangan dilegalkan oleh pihak perhutani. Melalui  LSM yang 
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terbentuk sebagi kelompok formal yang menyuarakan aspirasinya pada pihak 

perhutani, maka inilah jawaban pihak Perhutani Kabupaten Jember melalui Pak 

Djohan Kepala Administratur, 

“...Ketika saya baru menjabat disini, LSM itu menginginkan untuk 
dilegalkan dari pada kita terus kucing-kucingan dengan para 
penambang. Kata mereka kita punya potensi seperti ini kenapa tidak 
difungsikan, akan tetapi Perhutani sendiri pada dasarnya kapasitasnya 
bukan persolaan penambangan tetapi mengelola hasil dari pengelolaan 
hutan sehingga fungsi lingkungn, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial 
dapat berjalan selaras.  Dan apabila mereka menghendaki ini 
dileglkan, maka silahkan anda merangkul perusahaan yang 
spesifikasinya di bidang pertambangan seperti IMN yang ada di 
Banyuwangi yang memang punya level nasional dan internasional 
untuk menambang. Dari situ diajukan ijin kepada Menteri Kehutanan, 
kemudian dari Menteri Kehutanan pasti menurunkan tim isolen 1 
sampai dengan 2 termasuk Perhutani untuk memberikan 
pertimbangan. Kalau pertimbangan oke maka itu akan dipinjam pakai 
dengan kompensasi, bukan penambang perorangan gini saya kira. . 
Para LSM yang menginginkan ini dilegalkan menyatakan bahwa ini 
juga untuk kepentingan masyarakat desa hutan, tetapi itu saya jawab 
bahwa kepentingan masyarakat desa hutan justru mengamankan hutan 
agar tidak terjadi longsor. Sebenarnya mereka itu merupakan 
penambang dari Banyuwangi yang rata-rata pindah kesini karena 
Banyuwangi sudah dipegang oleh IMN”.43 

 

 Apabila pertambangan emas itu dilegalkan, maka selesai sudah persoalan 

yang muncul antara penambang dan petugas perhutani. Akan tetapi justru ini akan 

menjadi persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan 

pertambangan. Selain itu, para kelompok penambang belum tentu dapat bekerja di 
                                                           
43 Transkrip Wawancara 4, Djohan Surdjoputro.Ketua Administratur KPH Perhutani Jember. 

Kamis, 20-11-2014 Pukul 10:11 WIB.Kantor KPH Perhutani Jember. 
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perusahaan yang dilegalkan oleh pemerintah, sehingga justru mereka akan 

mencari sumber potensi baru daerah yang mengandung emas di daerah lain.  

Adanya masyarakat yang terbagi atas dua kelompok masyarakat yakni 

kelompok masyarakat yang menolak dan tidak setuju, lalu masyarakat yang diam 

tetapi setuju dengan pertambangan. Terbaginya dua kelompok ini membuktikan 

bahwa kepentingan masyarakat sudah terpecah menjadi dua, maka hal ini akan 

mempersulit lahirnya kekuatan baru bagi masyarakat untuk sama-sama 

mengehentikan kegiatan pertambangan emas di Gunung Manggar. Karena untuk 

membentuk kekuatan pada masyarakat, maka perlu adanya sebuah kehidupan 

sosial yang harmonis atau adanya civil society.  

Civil society menurut 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 

kelembagaan politik resmi. Apabila dalam masyarakat dapat terbentuk sebuah 

civil society, maka ini dapat terwujud kelompok-kelompok masyarakat atau 

organisasi diluar pengaruh kepentingan atau negara.  
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Dengan terbentuknya civil society dalam masyarakat maka upaya 

masyarakat untuk menutup kegiatan pertambangan dengan cara menyatukan 

kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan tujuan yang sama maka ini tidak 

mustahil untuk diwujudkan. Namun justru ini yang sulit dicapai saat ini, sebab 

ketika dampak ekonomi dapat dirasakan oleh beberapa kalangan termasuk 

sebagian dari masyarakat itu sendiri maka sulit adanya membentuk satu kekuatan 

baru untuk mewujudkannya. Terbaginya dua struktur masyarakat ini menjadi 

alasan utama  bagi masyarakat marginal yang tidak mempunyai kekuatan dan 

tidak dapat berdiri sendiri menghadapi fenomena pertambangan emas di Gunung 

Manggar. Maka satu-satunya yang dilakukan hanyalah mengharapkan tindakan 

dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  

3.2.2 Langkah Birokrasi Perhutani dan Pemerintah 

Persoalan lingkungan alam yang ada di suatu daerah merupakan PR bagi 

birokrasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, karena ini terkait 

dengan ancaman keselamatan warga masyarakat. Menurut Ledivina Carino yang 

dianggap mewakili teori liberal, menyatakan bahwa birokrasi pemerintah 

memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan melalui mandat yang 

diberikan melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu dalam birokrasi 

juga  mengakomodasi pejabat politik pada bagian-bagian tertentu. Dalam 

hubungan ini birokrasi akan menghadapi persoalan-persoalan terkait siapa 

mengontrol siapa, siapa menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

III-109 

 

demikian birokrasi sebenarnya berada dalam posisi dilematis antara birokrasi 

sebagai subordinasi dari politik (executive ascendency) dan birokrasi sejajar dan 

politik (buareucratic sublation). Dalam teori liberal ini, birokrasi akan selalu 

terpengaruh oleh siapa kelompok yang menguasainya. 

Dari pandangan birokrasi di atas,  apabila kita melihat fenomena di 

lapangan maka terdapat dua hal yang dapat kita ketahui. Pertama yaitu pemerintah 

yang benar-benar menjalankan tugasnya bahwa kekuasaan yang dimiliki 

pemerintah digunakan sebaik-baiknya dengan menjalankan kebijakan yang ada. 

Kebijakan yang dibuat berkaitan dengan pertambangan emas di Gunung Manggar 

yaitu dalam UU No. 32 tahun 2009  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”. 

 Berdasarkan kebijakan yang dibuat pemerintah berupa Undang-undang 

tahun 2009 diatas, maka petugas keamanan seperti Polsek Wuluhan melakukan 

suatu koordinasi dengan beberapa pihak seperti pihak Perhutani, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perindustrian, serta seluruh kepala desa yang ada di 

Kecamatan Wuluhan. Koordinasi yang dilakukan Polsek Wuluhan diantaranya 

dengan melaksanakan taktik atau semacam teknis untuk menjaga keamanan 
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Gunung Manggar. Teknis atau taktik itu dapat kita sebut dengan BKU, BKU 

adalah melaksanakan pergerakan personil yang banyak di Gunung Manggar. 

Selanjutnya, yaitu mengadakan patroli gabungan dimana disini tugas yang 

harus dilaksanakan yaitu menyisir lokasi-lokasi atau tempat yang telah di gali dan 

di gunakan oleh para penambang. Taktik yang selanjutnya yaitu mengadakan 

upaya menutup paksa lubang-lubang yang di gali oleh penambang liar. Bekerja 

sama dengan LSM, Wartawan, Perangkat-perangkat Desa untuk melakukan 

penimbunan. 

Pada saat penangkapan, Undang-undang yang digunakan untuk menjerat 

pelaku penambang emas tersebut yaitu Pasal 89 UU Nomor 18 Tahun 2013. Jadi 

dibedakan antara di tempat waktu menggali dan membawa bahan material itu 

pasalnya berbeda. Dari Undang-undang tersebut, Kapolsek Wuluhan Pak Jumadi 

menyatakan sudah memproses hukum sebanyak 49 kasus penambangan liar di 

Gunung Manggar, 
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Gambar 3.4 Penambang Emas yang Tertangkap  Petugas Keamanan 

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. Format politik “otoriterisme birokratik” digambarkan 

sebagai berikut : 

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

sebagai lembaga, berkolaborasi dengan teknologi sipil. 

7. Pemerintah itu didukung oleh usahawan oligopolistik, yang bersama 

negara bekerjasama dengan kapitalis internasional. 

8. Pengambilan keputusn dalam rezim otoriter-birokratik bersifat 

teknokratik-birokratik, bukan melalui pendekatan politik dalam pembuatan 
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kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses “bargaining” yang lama 

diantara kelompok kepentingan. 

9. Massa didemobilisasikan. 

10. Untuk mengendalikan oposisi, pemerinth melakukan tindakan represif.  

Pada format  politik “otoriterisme birokratik” di atas cukup jelas bahwa 

tugas pemerintah dalam menyikapi persoalan dilakukan bersama kelompok 

kepentingan melalui proses tawar-menawar. Ini yang sering dilakukan pihak 

Perhutani Wuluhan dengan kelompok penambang dalam mengambil keputusan 

terhadap penangkapan yang dilakukan kepada penambang emas di Gunung 

Manggar, mereka meminta perhutani mempertimbangkan tindakan yang 

dilakukan demi kepentingan bersama anggota kelompoknya. 

Kelompok penambang merupakan kelompok yang memiliki kepentingan 

ekonomi yang sama yaitu sama-sama mencari keuntungan ekonomi dari kegiatan 

pertambangan emas. Seluruh anggota kelompok memiliki hubungan yang selaras 

dan berupaya memperjuangkan salah satu anggota yang lain apabila mendapatkan 

permasalahan yang dirasa sama. Ini merupakan kelompok kepentingan yang 

menurut Gabriel Almond disebut dengan kelompok kepentingan anomik. 

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. 
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 Demonstrasi yang dilakukan kelompok penambang ini dilatarbelakangi 

karena salah satu anggotanya ditangakap oleh petugas. Tanpa 

mempertimbangakan kebijakan dan aturan yang ada, mereka secara serentak 

mendatangi kantor Polsek Wuluhan dan Kantor Perhutani Wuluhan. Terjadinya 

demonstrasi yang dilakukan kelompok penambang akan semakin menyulitkan 

para petugas keamanan dan perhutani untuk menghentikan kegiatan pertambangan 

emas di Gunung Manggar.  

 

Gambar 3.5 Demonstrasi Kelompok Penambang di Depan Kantor 

Perhutani Wuluhan 

Selanjutnya, dari petugas Perhutani Kabupaten Jember juga sudah 

melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan Gunung Manggar. Yaitu 

dengan rutin berkomunikasi dengan LSM yang tidak menyetujui pertambangan 

emas, disini perhutani melakukan upaya pendekatan kepada para tokoh agama dan 
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masyarakat dengan mengikuti kegiatan agama, seperti shalat Jum’at dan 

berkomunikasi dengan mereka terkait bahaya tambang emas Gunung Manggar. 

Tidak hanya itu, para anggota perhutani pada bulan Maret 2014 ketika fenomena 

ini masih sangat rame, mereka mengadakan tril-trilan ke hutan Gunung Manggar 

untuk mengusir para penambang yang sedang menggali tanah hutan. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutup kegiatan 

tambang emas di Gunung Manggar dirasa kurang memuaskan. Hal kedua, apabila 

kita melihat data yang ada di lapangan yaitu ketidakberdayaan pemerintah 

menghadapi kelompok penambang meskipun sudah melakukan upaya-upaya 

tersebut. Ini dikarenakan beberapa kelemahan yang ada pada birokrasi  

pemerintah karena posisi birokrasi sendiri masih dilematis menghadapi persoalan 

tambang emas tersebut. Misalkan seperti DPRD Kabupaten Jember yang kurang 

tanggap terhadap masalah lingkungan, mereka cenderung menunggu pengaduan 

dari masyarakat yang dimana masyarakat sendiri tidak mempunyai kapasitas 

untuk titik hukum dan kekuatan untuk bergerak. Kemudian, karena terbatasnya 

biaya oleh anggaran tahunan petugas perhutani  jadi ini masih sulit karena 

terhambat persoalan biaya tersebut.  

Lalu, dari pihak keamanan sendiri seperti Polsek Wuluhan yang sudah 

bergerak untuk melakukan pemberantasan para penambang emas, diakui Kapolsek 

Wuluhan Pak Jumadi masih terdapat kelemahan, 

“...Memang kita mengadakan penjagaan yang namanya BKU, 
dimana kita mengadakan pos disana dan kesulitan kita itu adalah 
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disana banyak sekali jalan-jalan tikus atau jalan-jalan setapak. Kita 
tidak dapat menjaga di seluruh area jalan setapak, ya namanya 
gunung mbak mau dilewati dari berbagai sisi arah mata angin kan 
bisa dan jumlah kita tidak bisa menutupi disitu karena disitu tidak 
ada batas pagarnya tidak ada. Mereka bisa membuat jalan baru untuk 
mengelabuhi kita”.44 

 

Program pemerintah yang tidak aspiratif bersumber dari keengganan 

aparat pemerintah yang turun ke lapangan, melihat secara langsung apa yang 

menjadi kebutuhan mereka, bahkan sedapat mungkin berdialog secara khusus 

dengan mereka. Kenyataan yang ada di negara kita, tampak bahwa guna 

menyusun berbagai program pembangunan, pemerintah hanya ‘meneropong’ dari 

‘ketinggian’ saja atau kalaupun turun ke wilayah, seperti yang dikatakan 

Chambers (1987) hanya sebagai ‘turisme’ saja. Padahal disini masyarakat butuh 

komunikasi secara langsung dengan pemerintah bagaimana menyelesaikan 

persoalan ini. Karena msyarakat sendiri juga membutuhkan seorang penggerak 

untuk dapat maju dan mengambil suatu tindakan yang serentak. Namun, dari 

fenomena pertambngan emas di Gunung Manggar, Kepala Desa yang seharusnya 

mampu melindungi dan menggerakkan  warga masyarakatnya untuk menolak 

kegiatan tersebut, justru mengaku tidak mampu karena persoalan wewenang 

Gunung Manggar, 

“...Kalau berbicara masalah tambang ini masalahnya masyarakat itu ada 
yang pro dan kontra. Apabila sampyan tau misalkan ada 10 warga itu kira-

                                                           
44 Transkrip Wawancara 3, AKP Jumadi.Kapolsek Wuluhan.Senin, 24-11-2014 Pukul 12:03 WIB. 

Kantor Polsek Wuluhan. 
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kira 7 orang menyetujui dan 3 lainnya tidak. Dan persoalan ini nantinya 
sepenuhnya dijelaskan oleh pihak perhutani, disini desa hanya sebagai 
pendukung program-program perhutani dalam rangka menghentikan 
kegiatan tersebut. Tapi disini saya hanya sebagai pendengar, kenapa saya 
hanya sebagai pendengar karena semua yang berhak dan memiliki 
kewenangan adalah pihak perhutani yaitu bapak asper yang akan berbicara. 
Disini saya hanya menfasilitasi musyawaroh yang akan diadakan, takutnya 
nanti kalau saya kut berbicara takutnya disangka saya terlibat padahal 
sesungguhya saya mendukung kegiatan perhutani”.45 

 

Kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pengamatan sedemikian itu 

banyak yang mengalami error, karena apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, kemauan baik (good will) pemerintah untuk kontak dengan warga 

amatlah penting. Menurut Allen (1990), peluang untuk berhubungan secara 

langsung dengan warga masyarakatnya, memungkinkan pimpinan daerah 

memperoleh lebih banyak pemahaman lebih spesifik mengenai kebutuhan daerah, 

disamping fleskibilitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumber daya, juga 

pengalokasian prioitas dan partisipasi masyarakat. 

Dalam hal ini, apabila pemerintah desa sebagai pemerintah setempat yang 

seharusnya ada diantara masyarakat Desa Kesilir untuk menolak tambang emas 

tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat maka ini mustahil akan 

terlaksana sesuai keinginan. Persoalan tambang emas ini seharusnya tidak hanya 

                                                           
45 Transkrip Wawancara 2, Suyitno.Kepala Desa Kesilir.Selasa, 10-02-2015 Pukul 10:44 WIB. 

Kantor Desa Kesilir. 
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terfokus pada pertambangan liar yang dilakukan sekelompok individu dan 

masalahnya dengan petugas perhutani saja. Sesungguhnya masalah lingkungan 

hidup dan dampak yang cepat atau lampat akan diterima masyarakat Desa Kesilir. 

Sehingga, seharusnya pemerintah desa yang memiliki kekuasaan dan wewenang 

terhadap warga masyarakatnya berupaya untuk dapat menggerakkan masyarakat 

untuk sama-sama menolak. 

Sebab dari serangkaian permasalahan tambang emas ini, keuntungan dan 

kerugian yang diperoleh lebih banyak kerugiannya. Akan tetapi, pemerintah desa 

kurang menyadari itu karena pemerintah desa sendiri kurang komunikatif dengan 

masyarakat yang khususnya berada di kaki Gunung Manggar seperti Dusun 

Babatan dan Dusun Krajan. Selama bencana alam yang mungkin terjadi masih 

belum dirasakan dan masih banyaknya masyarakat yang memilih diam karena 

banyak sumber daya ekonomi baru, maka fenomena pertambangan emas ini akan 

sulit diselesaikan.  
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