
 
 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

1. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak M. Asir 

Pekerjaan   : Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember 

Tempat   : Kantor DPRD Kabupaten Jember 

Waktu    : Selasa, 04-11-2014 Pukul 09:55 WIB 

   
Uki  :  Permisi pak, Saya dari Unair ingin mewawancarai bapak perihal persoalan 

tambang emas yang ada di Gunung Manggar untuk melengkapi data sebagai 
bahan skripsi. 

Pak Asir  :  Iya, silahkan kira-kira apa yang bisa saya bantu. 
Uki  :  Iya, dari fenomena pertambangan emas di Gunung Manggar yang kita tahu 

sedang ramai tersebut, bapak sebagai wakil rakyat, bagaimana pendapat 
bapak tentang ini? Dan apa saja dampak yang dirasakan? 

Pak Asir  : Ini memang betul, masih jadi rumusan RTRW dan kita dari teman-teman 
dewan menolak dilakukannya penambangan emas tersebut. Adapun 
penolakan  itu, alasannya sangat urgen sekali  terkait dengan persoalan 
lingkungan. Oleh karena itu sementara ini RTRW belum dilakukan 
semacamm mufakat dengan eksekutif  karena eksekutif berharap ada 
perubahan pada pasal 69  huruf D. Oleh karena itu ini menjadi sebuah PR 
baru bagi para anggota DPRD masa bakti 2014-2019 karena RTRW ini 
berada pada tataran persoalan  tambang. Kembali pada persoalan yang di 
Kesilir ini, sebenarnya ini tidak beda jauh juga karena ini ilegal 
sesungguhnya, dan kami kembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini 
yaitu Pollsek Wuluhan dan Perhutani sebagai pengelola lokasi yang 
dijadikan tambang ilegal. Dan dua instansi tersebut yang lebih strategis 
mengambil sikap secara hukum.  Karena jujur, dalam pembahasan RTRW 
sebenarnya ruang ini tidak ada untuk penambangan secara legal di Desa 
Kesilir. Dan ini merupakan kewenangan pihak Perhutani sebagai pemilik 
area atau wilayah.  Dan justru ini menjadi prihatin karena yang melakukan 
penambangan ini justru bukan masyarakat setempat, akan tetapi orang-orang 
dari luar area Jember. Ini semestinya dilakukan upaya-upaya penegakan 
hukum. Harapan saya nanti bekerja sama dengan jajaran Kapolres sejauh 
mana ranah hukum dan kewenangan dari jerat hukum yang harus dilakukan 
jajaran Kapolres, misalkan ini melanggar tetapi kenapa dibiarkan.  

Uki :  Sejauh ini, apakah ada pengaduan dari masyarakat sendiri terkait persoalan 
penambangan  yang terjadi di area tersebut?  Karena jelas mereka yang akan 
merasakan dampak lingkungan nantinya.  

Pak Asir  :  Iya gini ya, yang saya pikir ini justru ironis sekali. Karena dari masyarakat 
setempat tidak ada pengaduan-pengaduan yang dilakukan sejauh ini kepada 
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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, karena mutlak itu wilayah milik Perhutani, dan berbicara 
Perhutani ini lingkupnya sudah nasioanal yaitu Kementerian atau Mentri 
Kehutanan bukan lagi lingkup kabupaten. Dan meskipun Perhutani 
merupakan BUMN bukan pemerintah seharusnya pihaknya melakukan 
koordinasi dengan kita selaku wakil rakyat apabila tidak mampu  menangani 
persoalan tersebut sehingga ada solusi yang dapat sama-sama kita tempuh.  

Uki  :  Lalu, sejauh ini apakan wakil rakyat sudah pernah ada komunikasi dengan 
pihak-pihak penambang?  

Pak Asir  :  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.  

Uki   :  Apabila ada kelompok masyarakat yang melakukan pengaduan kepada wakil 
rakyat, apa upaya-upaya yang akan ditempuh?  

Pak Asir  : Kalau ada pengaduan dari masyarakat otomatis kita bergerak, masyarakat 
tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah wakil dari kpentingan-kepentingan 
mereka yang  hidup di wilayah Gunung Manggar.  Saya sepakat mengapa 
masyarakat yang ada disanan termarginalkan dengan adanya tambang yang 
ilegal ini. Lalu kita sebagai wakil rakyat, apabila ada pengaduan maka kita 
akan koordinasi secara sistematik bagaimana mencari solusi persoalan itu.   

Uki   :  Baik yang terakhir, kira-kira apa saja kendala yang dihadapi untuk 
menyelesaikan persoalan tersebut? 

Pak Asir  :  Memang ya ketika hukum belum sepenuhnya dilaksanakan kepada 
kelompok atau komunitas sekuat apapun maka masyarakat seolah-olah tidak 
gentar dengan persoalan yang dihadapi. Tapi saya meyakini bahwa negara 
kita ini adalah negara hukum, maka konteks hukum yang ditekkan secara 
garis lurus tanpa pandang bulu maka semua itu akan terselesaikan. Dan 
apalagi kegiatan ini adalah ilegal, kan jelas yang namanya ilegal itu adalah 
pelanggaran hukum. Sekarang tergantung para aparat  hukum ini berani apa 
tidak mengambil tindakan, lah apabila tidak berani maka kita yang akan 
memanggil mereka karena kita adalah institusi yang fungsional sebagai 
wakil rakyat.  

Uki  :  Meskipun ada tindakan seperti penjagaan, lalu bagaimana apabila ada 
oknum-oknum dari aparat sendiri yang terlibat kegiatan tersebut? 

Pak Asir  : Ya ini kembali kepada institusi atau lembaga. Ketika ada oknum atau pihak 
Perhutani sendiri yang bermain-main, disini kan ada struktur organisasi pada 
perhutani. Jadi mohon kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada 
tingkatan di atasnya.  

Uki      :  Baik terima kasih atas waktunya pak, dan saya mohon pamit. 
Pak Asir  : Iya sama-sama mbak, saya berharap anda sebagai akademisi dan calon 

penerus di daerah tersebut anda dapat menjadi figur teladan dan anda mampu 
untuk melakukan perubahan di daerah anda atas persoalan tersebut, yah  
semoga lancar dan sukses skripsinya.  
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2. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Suyitno 

Pekerjaan   : Kepala Desa Kesilir 

Tempat   : Kantor Desa Kesilir 

Waktu    : Selasa,10 Februari 2015 Pukul 10:44 WIB 

 
Uki  : Selamat pagi pak, saya Uki dari Unair ingin melakukan wawancara 

perihal pertambangan emas di Gunung manggar untuk tugas skripsi. 
Pak Suyitno   : Iya selamat pagi juga mbak, senang sekali bisa bertemu mahasiswa Unair 

Surabaya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? 
Uki           : Iya, bagaimana pendapat bapak tentang pertambangan emas tersebut 

mengingat itu merupakan area tempat tinggal masyarakat kesilir? 
Pak Suyitno   : Iya, penambangan itu sebagian besar merupakan kawasan Kesilir tapi itu 

kan milik perhutani jadi itu haknya perhutani bukan kawasan desa.  
Uki : Apakah sudah ada diskusi dengan pihak Perhutani persoalan 

penambangan emas tersebut? 
Pak Suyitno   : Kalau masalah diskusi, sekitar 15 hari yang lalu pak asper melakukan 

diskusi kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan. Dan dari 
segi lain-lain kan dari 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 bahay yang paling 
mengancam yaitu nanti misalkan itu dilubangi secara terus-menerus maka 
takutnya terjadi tanah longsor yang dimana ini dapat mengancam 
keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan Desa Kesilir.  

Uki  : Selain banyaknya dampak negatif tersebut, lalu bagaimana upaya bapak 
untuk mengubah mental masyarakat untuk rame-rame menolak kegiatan 
penambangan tersebut? 

Pak Suyitno   : Kalau berbicara masalah tambang ini masalahnya masyarakat itu ada yang 
pro dan kontra. Apabila sampyan tau misalkan ada 10 warga itu kira-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. Mengingat juga kan masyarakat yang melakukan juga 
lumayan banyak itu yang berdatangan dari luar Jember sendiri. Nanti yang 
bisa kita lakukan ya mengumpulkan masyarakat disini lalu diberikan 
sosialisasi dari bapak asper, sebab kita ini sebenarnya dibodohi dari 
masyarakat luar daerah itu sendiri seperti Banyuwangi dan Tasikmalaya 
yang berdatangan untuk menambang. Tapi untuk mengatasi masalah ini 
juga tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ini juga butuh 
ketelatenan untuk terus memberikan penjelasan kepada masyarakat. 
Terutama masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Manggar seperti Kesilir 
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Demangan dan Krajan, Kesilir Babatan,  nanti bagaimana nasib desa kita 
pikirkan akibat dampak dari penambangan emas. 

Uki : Lalu kegiatan apa yang hendak dilakukan untuk mensosiaalisasikan 
kepada masyarakat? 

Pak Suyitno   : Nanti ada kegiatan, seperti besok malam Kamis kita datangkan Bapak 
Asper, Muspida, Polsek, dan lain-lain. 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.  

Uki  : Apakah sudah ada mengaduan dari masyarakat yang tinggal disekitar 
area tersebut tentang kegiatan ini pak? 

Pak Suyitno   : Ada, mereka semua takut dan sangat kawatir tentang bencana yang akan 
datang apabila ada hujan turun.  

Uki : Lalu apa kendala yang dihadapi untuk menghentikan kegiatan tersebut? 
Pak Suyitno     :  Ya masyarakat itu sendiri, ketika kita dari bapak asper dan Muspida 

sudah menjelaskan bahaya dari kegiatan tersebut namun apabila 
masyarakat tidak mau diajak bareng-bareng itu akan menjadi sulit. Jadi 
walaupun kita sosialisasikan hasilnya akan tetap seperti itu, lawong 
masyarakatnya mengijinkan rumahnya jadi tempat nginep orang-orang 
yang nambang dari luar daerah.  

Uki : Dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, sejauh ini apakah bapak sudah 
pernah mengadakan diskusi dengan para penambangnya  pak?  

Pak Suyitno   : Belum saya belum pernah berbicara atau sekedar berdiskusi dengan 
penambangnya hanya dengan masyarakat saja.  

Uki : Selanjutnya, apa tidak ada kompensasi yang diberikan kepada desa dari 
hasil hutan Gunung Manggar pak? 

Pak Suyitno   : 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 tidak ingin ada bencana 
nantinya. Tapi kalau persoalan hasil yang diperoleh desa tidak pernah 
menerimanya.  

Uki  : Baik terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Kades dan saya mohon 
pamit. 

Pak Suyitno   : Iya sama-sama mbak, semoga lancar skripsnya dan selamat siang. 
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3. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : AKP Jumadi 

Pekerjaan   : Kapolsek Wuluhan 

Tempat   : Kantor Polsek Wuluhan 

Waktu    : Senin, 24-11-2014 Pukul 12:03 WIB 

 
Uki : Selamat siang pak, saya ingin bertanya seputar persoalan tambang emas 

di Gunung manggar? 
Pak Jumadi : Iya, silahkan kira-kira apa yang bisa saya bantu. 
Uki         : Sejak kapan kegiatan penambangan itu berlangsung pak? 
Pak Jumadi : Ini berlangsung mulai Maret 2013, sekitar 1-2 tahun.  

Uki : Kemudian, Polsek sebagai pihak kemanan yang bekerja sama denga 
perhutani kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan pak? 

Pak Jumadi : Kita sudah mengadakan kordinasi dengan pihak perhutani,dinas lingkungan 
hidup dan perindustrian. Kemudian dari seluruh kepala desa yang ada di 
Wuluhan sudah kita ajak kordinasi. Pada intinnya,bagaimana cara kita 
mengatasi gunung Manggar. Supaya tidak merusak lingkungan maupun 
ancaman lain kebelakang.  

 Uki   : Sejauh ini apa saja kendala yang di hadapi, mengingat jumlah mereka 
dengan jumlah yang tdak sedikit dan dai informasi dari pihak perhutani, 
secara kasat itu mengatakan selama ini kucing-kucingan dengan para 
penambang. Apakah ada operasi kusus Pak untuk menangani hal 
tersebut,semisalnya penjagaan kusus untuk gunung Manggar Pak? 

Pak Jumadi  : Jadi selama ini kita sudah melaksanakan beberapa macam taktik dan 
teknis untuk mengawal gunung Manggar. Yang pertama adalah dengan 
cara BKU, yaitu dengan melaksanakan pergerakan personil yang banyak di 
gunung Manggar.  Namun setelah melaksanakan operasi BKU tersebut, di 
rasa masih kurang mengena tujuannya,justru kerugiannya malah lebih 
besar dari sebelumnya. Kemudian kita alihkan lagi dengan taktis dan teknis 
yang kedua, yaitu dengan mengadakan patroli gabungan. Tugasnya adalah 
menyisir lokasi-lokasi atau tempat yang telah di gali dan di gunakan oleh 
para penambang liar. Kami juga mengamankan tersangka-tersangka 
apablia kita ketemukan disana. Ini lebih mengena karena kita laksanakan 
secara dadakan, sehingga para penambang tidak tahu jikalau ada operasi 
dari pihak kami. Kemudian kami proses secara hukum untuk menimbulkan 
efek jera kepada penambang maupun sebagai contoh untuk masyarakat 
agar tidak ikut menambang di gunung Manggar. Kami sudah memproses 
hukum sebanyak 49 kasus penambangan liar di gunung manggar. Taktik 
yang ketiga, kita mengadakan upaya menutup paksa lubang-lubang yang di 
gali oleh penambang liar. Kami bekerjasama dengan LSM, Wartawan, 
Perangkat-perangkat desa untuk melakukan penimbunan. Apabila 
diperhitungkan ini lebih praktis, sebab kalau dihitung biayanya ini juga 

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



 
 

 

 

 

tidak terlalu besar tapi bagi para penambang itu akan mengalami kerugian 
yang cukup besar karena satu lubang itu sudah jutaan nilainya bagi mereka.   

Uki   : Untuk penangkapan yang dilakukan itu dilaksanakan di lokasi 
penambangan atau di rumah atau tempat tinggal mereka pak? 

Pak Jumadi : Kita ada dua sistem, yang pertama kita langsung ke lokasi dimana mereka 
yang sedang bekerja disana. Yang kedua, kita juga mengoprasi ke 
penduduk-penduduk yang kita curigai mereka yang menyimpan bahan 
galian.  

Uki  : Apakah ada kerja sama pak pihak keamanan dengan masyarakat sekitar? 

Pak Jumadi : Sudah, bahkan pada kegiatan penutupan itu bukan hanya masyarakat yang 
tinggal disana, akan tetapi LSM yang jauh-jauh juga kita undang. Kita juga 
menggunakan pramuka yang kita libatkan disana, dulunya itu ribuan dan 
sekarang tinggal ratusan yang melakukan kegiatan tersebut.  

Uki   : Kemudian, apa yang dilakukan para penambang untuk dapat masuk ke 
area penambangan mengingat tempat juga sudah dijaga oleh keamanan 
pak? 

Pak Jumadi   : Memang kita mengadakan penjagaan yang namanya BKU, dimana kita 
mengadakan pos disana dan kesulitan kita itu adalah 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 
disiti karena disitu tidak ada batas pagarnya tidak ada. Mereka bisa 
membuat jalan baru untuk mengelabuhi kita. 

Uki  : Untuk para penambang yang sudah tertangkap pak, pasal apa yang 
mereka langgar perihal fenomena ini? 

Pak Jumadi   : Pasal 89 UU Nomor 18 Tahun 2013    jadi dibedakan antara di tempat 
waktu menggali dan membawa bahan material itu pasalnya lain-lain.  

Uki   : Yang terakhir ya pak, untuk kedepannya ini kira-kira apa yang dilakukan 
tim keamanan untuk berusaha menyelesaikan persoalan ini? 

Pak Jumadi  : Kita akan terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, nantinya 
mereka yang akan masuk kesana harus diadakan cek atau patroli ditanya 
apa kira-kira keperluannya masuk kesana, ini yang akan lebih memperketat 
masuk ke wilayah Gunung Manggar. Terus yang kedua, kita perlu 
mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penambangan emas di 
Gunung Manggar itu prosentasinya sanyat kecil sekali. Bahwa itu banyak 
unsur penipuannya. 

Uki   : Baik terima kasih atas waktunya pak, demikian beberapa pertanyaan saya 
dan saya mohon pamit. 

Pak Jumadi   : Iya sama-sama, semoga lancar dan sukses ya.. 
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4. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Djohan Surdjoputro 

Pekerjaan   : Ketua Administratur  KPH Perhutani Jember 

Tempat   : Kantor KPH Perhutani Jember 

Waktu    : Kamis, 20-11-2014 Pukul 10:11 WIB 

 
Uki : Selamat pagi pak, saya Uki mahasiswa Unair yang ingin meneliti    

persoalan di Gunung Manggar. 
Pak Djohan : Selamat pagi juga, iya mbak kemarin yang suratnya sudah masuk ya. 

Begini, saya pengen perkembangan hasil terkait persoalan tambang emas di 
Gunung Manggar. Sebenarnya disini saya juga kepentingan, meskipun tidak 
untuk penelitian secara formal karena dari dulu orangnya ratusan dan ini 
tinggal sedikit. Dan mungkin kalau yang kesitu mahasiswa seperti anda ini 
lebih banyak menggali ke dalam masalah jaringan, meskipun ini bukan 
menjadi tugas seorang peneliti. Dan dari judul yang anda ambil ini, 
sepertinya dapat mengetahui seperti apa sih jaringan penambang emas, 
bukan hanya sekedar pelaku karena kalau pelaku saya sudah tahu siapa-siapa 
saja. Ketika operasi ini sudah mengarah kepada orang-orangnya dan sudah 
jelaslah. Ketika ini dilarikan kemana justru penadah itu justru orang-orang 
diluar sekitaran daerah itu, orang-orang dari luar kota dan itu yang sulit 
untuk saya buka. Dan yang pengen kita tahu, orang-orang tersebut jualnya 
kemana sih.  

Uki            : Lalu, sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan? 
Pak Djohan : Tambang ini kan sudah bayak yang ditangkap, lebih dari 30 orang karena 

yang dulu siang hari berani sekarang lebih banyak malam hari. Dan apabila 
kita temukan siapa penjual besarnya dan ini ditutup pasti secara otomatis itu 
dapat selesai. Karena kan masyarakat sekitar sudah sadar, seperti LSM, 
kiya’i, wartawan, tokoh masyarakat, bahkan anak-anak sekolah, mereka 
sadar ini akan merusak lingkungan. Kita tidak mau kejadian longsor di Panti 
akan terulang lagi di Wuluhan. Bahkan LSM rutin berkomunikasi dengan 
kita, waktu operasi kita melibatkan mereka. Karena ini tidak hanya tugas 
dari kita Perhutani justru LSM dan kiya’i ikut serta, karena teman-teman itu 
tiap Jum’at keliling dari masjid ke masjid di daerah sana.   

Uki   : Kemarin saya sempat ke lokasi, bahwasanya untuk masuk itu sampai 
ditarif bayar?  

Pak Djohan : Oh iya, kemarin itu saking ramainya ada sekitar 500 orang kalau saya lihat 
disana. Dan dari penambang juga ada yang berani meletuskan bahwa disana 
ada oknum yang terlibat tetapi ini belum tentu benar. Tapi yang sangat 
diuntungkan ini adalah Muspida dari Pak Kapolres dan batalion-batalion ini 
kompak menolak itu. Dan pernah pas bulan Maret pas rame-ramenya itu kita 
tril-trilan kesana dan sudah bersih memang. Tapi pas kita pulang malam itu 
kembali lagi kayak pasar ramainya.    

Uki          :  Berarti ketika operasi selalu melibatkan TNI dan POLRI ya pak? 

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



 
 

 

 

 

Pak Djohan : Iya, sebenarnya waktu itu saya pengen ada operasi besar yang melibatkan 
batalion dan polisi tapi ternyata ini pernah dilakukan pejabat sebelum saya 
pada tahun 2010 di Pace dan Sempolan. Dan sekarang itu sudah saya tutup, 
karena waktu itu operasi kita sampai nginep disana buat tenda untuk 
menjaga aktivitasnya. Tapi ketika kita pulang, lagi-lagi mereka datang lagi 
dan seterusnya, ini kan berat di biaya sehingga jadi tidak efektif.  Dan ketika 
pejabat yang khusus menangani persoalan seperti ini saya ganti, dan saya 
percaya beliau ahli di bidang itu lalu saya tawari untuk operasi besar-
besaran. Akan tetapi baliaunya menolak karena beliau ingin melakukan 
pendekatan terlebih dahulu dan menyadarkan kepada masyarakat, karena 
beberapa dari masyarakat ada yang diuntungkan dari adanya warung-warung 
yang berdiri di sekitar area.  

Uki      : Apakah sejauh ini sudah pernah melakukan komunikasi dengan para 
penambang? 

Pak Djohan : Kalau wakil penambang sudah pernah melalui LSM, justru disini LSM itu 
menghendaki untuk diresmikan.  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, kemudiandari 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. Ketika disediakan lahan untuk 
praktik penambangan seperti itu maka ini masih dalam kawasan hutan dan 
setelah adanya penghijauan maka fungsi hutan masih berjalan. 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. Karena 
IMN merupakan perushaan swasta, maka IMN selalu mengerahkan tim 
keamanan seperi TNI dan POLRI untuk operasi besar-besaran dan akhirnya 
mengusir mereka. Kalau Perhutani mungkin operasi hanya seminggu sekali, 
karena kita dibatasi oleh anggaran tahunan kita jadi kita masih sulit karena 
terhambat persoalan biaya tersebut.  

Uki   : Lalu, bagaiman  komunikasi Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten 
Jember? 

Pak Djohan :  Kalau komunikasi kita sudah sering, kalau komunikasi secara detail 
persoalan ini sebenarnya sudah diakukan d awal-awal. Dulu kan operasi 
besarnya kita melibatkan Satpol PP kabupaten, tahun 2013 sampai awal 
2014  kita operasi bareng karena indikasinya disitu juga ada warung remang. 
Tetapi dengan operasi seperti itu tam[aknya tidak efektif, karena yang lebih 
efektif masyarakat disitu benar-benar menolak. Karena pagernya hutan itu 

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



 
 

 

 

 

kan masyarakt yang tinggal disitu, apabila masyarakatnya memageri pasti 
otomatis mereka tidak bisa masuk. Tetapi kalau kita sering malah terjadi 
kucing-kucingan, dan kita tidak mampu karena hutan sebesar itu selain itu 
pekerjaan kita juga banyak sekali. Tidak mungkin saya kerahkan seluruh 
petugas Perhutani, nanti kalau semuanya kesana yang lain kosong jadi ini 
menjadi tidak efektif.  

Uki   : Bagaimana masyarakat akan menolak, jika kita tahu mereka merupakan 
kaum marginal yang tidak memiliki keberanian untuk itu? 

Pak Djohan : Karena masyarakat tidak punya kapasitas untuk menangani titik hukum, jadi 
saya komunikasikan dengan Pak Asper mereka harus selalu didampingi oleh 
keamanan. Apabila sinergitas mulai dari awal, saya yakin itu selesai. 
Maksudnya disini adalah, dalam praktek tambang itu kan banyak berdiri 
warung remang, parkira, kos-kosan. Apabila masyarakat kompak menolak 
itu, maka ini akan mudah untuk ditangani.  

Uki   : Kemudian, sampai sejauh ini apakah ada dampak lingkungan yang terjadi 
seperti penebangan kayu yang dilakukan para penambang? 

Pak Djohan :  Kalau mereka nebang secara langsung terkait dengan lubang itu belum. 
Tapi saat kita operasi terus mereka kecewa karena kita menangkap 
anggotanya, pasti mereka nebang itu sudah pasti karena itu resiko. Dan saya 
katakan kenapa itu tidak selesai-selesai, karena penambang itu ngancem 
akan merusak hutan.  

Uki          : Terakhir ya pak, apa tujuan dan harapan Perhutani setelanjutnya? 
Pak Djohan :  Sebenarnya tujuan kita tidak hanya itu, sebenarnya kalau sekedar operasi 

besar untuk menutup gampang. Wong kita sudah punya ramuan yang apabila 
dilempar di lubang itu orang selama 2 bulan tidak akan tahan masuk disitu. 
Bisa keracunan dan pingsan walaupun tidak mati. Tapi pasti dari mereka 
justru akan melubangi sisi sebelahnya, dan apabila ini terus dilakukan maka 
hutan saya bisa rusak. Untuk menutup itu iya dan menangkap itu iya tetapi 
untuk menyadarkan mereka itu maksudnya mereka disini bukan penambang, 
kalau penambang jelas kepentingannya hanya mencari nafkah urusan 
ekonomi. Tapi untuk menyadarkan masyarakat untuk menolak dan sadar itu 
dapat merusak lingkungan ini yang sulit. 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.  

Uki  : Baik terima kasih banyak atas pemaparan yang cukup detail pak, dan saya 
permisi. 

Pak Djohan : Iya mbak sama-sama, semoga lancar penelitiannya sukses juga, terima 
kasih.    
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5. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Winarto 

Pekerjaan   : Asper Perhutani Wuluhan 

Tempat   : Kantor KPH Perhutani Wuluhan 

Waktu    : Selasa, 25-11-2014 Pukul 12:55 WIB 

 
Uki  : Selamat siang pak, saya ingin menggali data persoalan pertambangan emas 

yang ada di Gunung Manggar. 
Pak Winarto  : Selamat siang juga, iya silahkan kira-kira apa yang saya bantu? 
Uki  : Iya pak, sampai saat ini kira-kira dampak lingkungan apa yang terjadi 

akibat fenomena pertambangan emas di Gunung Manggar? 
Pak Winarto  : Kalau sampai saat ini dampak lingkungan yang dirasakan secara 

langsung memang belum ada, karena ini kan masih baru terjadi sekitar dua 
tahun belakangan. Tapi itu tinggal nunggu Desember dampak yang akan 
kelihatan nanti, karena kalau bulan Desember hujan seharian maka 
masyarakat akan merasakan dampaknya, khususnya di bidaang pertanian. 
Sebab dengan adanya kegiatan ini jalanan itu kan rusak, selain itu pada 
irigasi di sawah air dari Gunung Manggar yang dulunya itu jernih baik untuk 
persawahan maka akan menjadi buruk karena kandungan air banyak 
tercampu oleh bahan-bahan kimia seperti air aki dan air raksa dengan adanya 
proses pertambangan emas. Zat merquri yang ada dalam air juga jelas akan 
merusak pertanian. Selain itu, di gunung yang biasanya dijadikan tempat 
mencari rumput oleh para peternak, sekarang sudah tidak bisa diharapkan 
lagi. Sedangkan dampak sosialnya, ini yaitu urusan dengan orang-orang 
perhutani. Ada yang bilang perhutani jahat menutup tambang, menghukum 
orang dan lain sebagainya. Lalu, dampak ekonominya ini sangat jelas yaitu 
tidak dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang tinggal di 
sekitarnya. Dampak ekonomi itu bisa diterima apabila kegiatan ekonomi itu 
legal, seperti menanam jagung di area perhutani itu legal karena sudah 
bekerja sama denga kemitraan. La kalau soal tambang justru merugikan 
masyarakat dan negara, kecuali ada perijinan secara prosedural yang di 
ijinkan oleh kementerian. 

Uki  : Lalu, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pihak penambang 
pak, sebab kalau kita bahas hanya kepentingan ekonomi yang akan menjadi 
alasan mereka? 

Pak Winarto  : Komunikasi sudah dilakukan bermacam-macam, di Perhutani itu ada 
Komsos atau komunikasi sosial. Itu merupakan senjata perhutani yang 
paling jitu. Tetapi ketika kita gunakan dalam hal ini sangat tidak jitu. Kita 
sudah komunikasi melalui media seperti media masa, media elektronik dan 
lain-lain. Bahkan kita juga komunikasi dengan para tokoh agama, kepala 
desa, dan kiyai. Tidak hanya itu, saya juga sempat mengadakan istighosah di 
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Gunung Manggar dengan masyarakat setempat supaya para penambang tahu 
bahwa kita tidak menghendaki kegiatan tersebut. Dan juga saya tidak ingin 
ada kekerasan disana, yang saya inginkan hanya untuk memohon ampunan 
agar tidak ada bencan alam yang akan menimpa orang-orang yang justru 
tidak menikmati gemerlap emas Gunung Manggr. Karena orang-orang itu 
pada dasarnya tidak takut mati, tapi takut lapar sehingga pekerjaan yang 
berbahaya tetap dilakukan. Sejak saya disini sudah beberapa kali saya 
menjebloskan orang ke penjara, ada orang Tasikmalaya, orang Kalimantan, 
Banyuwangi bahkan orang Kesilir dan Wuluhan sendiri yang ikut melakukan 
saya jebloskan juga. Saya juga sudah dua kali di demo mereka, karena saya 
menjebloskan teman-temannya ke dalam penjara. Ketika dapat satu bulan 
menjadi asper disini, langkah pertama yang saya lakukan yaitu 
mengumpulkan beberapa LSM untuk membahas persoalan tersebut. Tetapi 
saya tidak tahu apakah mereka melakukan dengan hati atau setengah hati. 
Tapi rencana saya di bulan Desember saya akan lakukan lagi karena saya 
tidak pandang bulu untuk menghabisi mereka sampai mereka sadar itu akan 
mengakibatkan bencana besar.  

Uki  : Kemudian respon dari masyarakat sendiri bagaimana pak, apakah ada wakil 
dari masyarakat yang mengadu? 

Pak Winarto  : Sampai saat ini saya belum pernah di datengin masyarakat, kalau wakil 
masyarakat justru kemarin ada yang kesini mantan DPRD dia justru 
meminta orang yang saya tahan untuk dilepas. Kalau seperti tokoh 
masyarakat dari sana, itu sudah ada dan justru mereka mendukung saya 
untuk ditutup. Dan apabila ada oknum misalnya ada orang perhutani yang 
terlibat, maka akan saya habisin total saya tidak akan kasih ampun. Dan 
untuk komunikasi itu, semua pamflet saya pasang di area dan sekitarnya. 
Akan tetapi karena urusan perut tadi, maka ini harus ada tahap-tahapnya dan 
tidak dapat serta-merta.   

Uki  : Lalu, yang dilakukan pihak perhutani dengan aparat keamanan apa saja 
pak? 

Pak Winarto  : Yang dilakukan dengan aparat keamanan seperti muspika, kepolisian, 
TNI, Satpol PP seperti operasi dan komunikasi. Saya juga memberikan 
sebuah pemberitahuan kepada seluruh kepala desa dan LMDH kemudian 
Muspika. Kemarin yang usaha penutupan lubang-lubang saya dapat simpati 
dari masyarakat, tetapi begitu pulang itu digali lagi.  

Uki  : Yang terakhir ya pak, kira-kira kendala apa yang dihadapi untuk 
menyelesaikan permasalahan ini dan untuk selanjutnya langkah apa yang 
dilakukan untuk menyadarkan masyarakat? 

Pak Winarto  : Kendalanya tidak ada kesadaran masyarakat, kalau masyarakat sudah 
menyadari maka itu akan mudah. Saya akan mendatangi para kiyai, 
melakukan pengajian, melakukan istighosah intinya memohon agar tidak ada 
bencana yang terjadi. Karena kalau dikerasi ini akan tetap saja dan tidak 
menjadi jalan yang baik. Kemudian langkah kedua, tidak bosan-bosan saya 
akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat 
akan bahaya penambangan emas di Gunung Manggar. Karena sampai saat 
ini pihak eksekutif seperti Bupati Jember sendiri belum ada perhatian 
langsung, dan pihak DPRD belum ada komunikasi. Padahal mereka yang 
membuat undang-undang, kan saya ini hanya menjalankan saja. Nanti kalau 
sudah ada bencana baru mereka berdatangan, itu kan terlambat namanya.  
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Uki  : Baik demikian pertanyaan yang saya ajukan dan terima kasih atas 
waktunya pak, dan saya permisi. 

Pak Winarto  : Iya sama-sama mbak, semoga sukses skripsinya kalau ada kekurangn 
data hubungi pihak perhutani InsyaAllah saya siap membantu.  

 

 

 

6. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Sadui 

Pekerjaan   : Masyarakat Kaki Gunung Manggar (Petani) 

Tempat   : Pinggir sawah 

Waktu    : Minggu, 02-11-2014 Pukul 14:42 WIB 

Uki  : Nuwun sewu pak, kulo ajenge tanglet-tanglet mengenai tambang emas teng 
Gunung Manggar niku. Bapak e pun dangu nggeh niki? 

Pak Sadui : Nggeh mbak, iyo mpun to mbak setaunan pun rame. 

Uki       : Niku nopo wonten ijine pak? 

Pak Sadui : Yo raenek mbak, ijin opo to ngunu kui podo karo nyolong. Misale ijin karo 
negoro mestine yo ra oleh. Nggeh lek konangan dicekel niku, wong katah 
seng dicekel.  

Uki       : Bapak e mboten pernah tumut-tumut nambang pak? 

Pak Sadui : Mboten pernah kulo niki wedi mbak, sejene ngunu wong mboten di ijine 
kaleh negoro kok ajenge pados. Ndusel-ndusel neng hutan, engken lek enek 
rusak e hutan yoknopo. Makakne ngger niki riyen nggeh ajenge dirompal, 
tapi mboten angsal kaleh lare mriki niku ditutup mboten angsal.  

Uki       : Nopo mboten wonten petugase pak? 

Pak Sadui : Ngeten le mbak, aparate nggeh melu mangan, maksud e nggeh ngeten mbak 
petugase niku kan tambang iki gek oleh gek ora dadi yo podo melu mangan. 
Misale mbak, enek petugas teko suroboyo ape nggruduk mesti yo diomongi 
karo petugas kene lawong wes dibagei karo penambange.   

Uki       : Berarti petugase kaleh penambang wonten kerja sama nggeh pak? 

Pak Sadui : Yo mesti mbak, lak ora enek kerja sama lak wes dicekel cak cek karo petugas 
wong-wong kui mulai biyen mbak, pun tutup mulai biyen lak misale gak 
enek kerja sama. 

Uki       : Mboten pernah wonten enten penolakan sangkeng masyarakat mriki 
pak? 

Pak Sadui : Alah mboten wonten mbak, mriki masyarakat cilik iso opo mbak, ra kental 
wong rakyat jelata ra iso opo-opo. La soale enek seng ndekeng kui mau, 
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seng ndukung malah petugase dadi lak musuh wong cilik ngene iki iso opo 
mbak. ojo maneh wong cilik ngene, golongane tentara lo mbak podo melok 
golek terus kene iki ape piye? 

Uki       : Dampak e mpun dirasakne pak? 

Pak Sadui : Yo jane tambang iki kan ora di ijini karo negoro, misale di ijini yo negoro 
dewe seng rugi. Misale enek bencana tanah e longsor sampek pasar kunu 
ngatasine ape gae biaya pirangane atus juta. La saiki iki wes kekeringan, 
gara-gara kui digeduk i ae lemah e nandi-nandi wes kering ra enek banyu.  

Uki :  Mboten pernah wonten cawe-cawe saking Pak Lurah niki pak? Kan niki 
nggeh termasuh Desa Kesilir? 

Pak Sadui : Ora enek mbak, anyep-anyep ae teko deso maneh. Umpomo deso intok 
bagian kene iki yo ra ngerti. Buktine yo tenang-tenang wae, misale deso gak 
intok bagian yo mesti gugat mbak.  

Uki       : Niki nggeh katah pak penambang keng luar Jawa? 

Pak Sadui : Uakeh mbak, teko Kalimantan karo Papua mbarang. Biyen sek tas-tase kui 
mbak ramene ngalah-ngalah i kuto. Tapi saiki rodok sepi iki kiro-kiro ganti 
mantri iki, dadi rodok ketat.  

Uki       : Nggeh pun, matur nuwun pak kulo bade pamit. 

Pak Sadui : iyo mbak podo-podo. 

 

7. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Imam 

Pekerjaan   : Masyarakat Kaki Gunung Manggar (Petani) 

Tempat   : Gudang Tembakau 

Waktu    : Sabtu, 08-11-2014 Pukul 08:22 WIB 

Uki : Nuwun sewu pak, ajengen tanglet-tanglet tentang penambangan emas 
Gunung Manggar..  

Pak Imam : Iyo mbak, sampeyan mahasiswa? Monggo takok opo.. 

Uki      :  Nggeh njenengan ngertos sejarah e tambang emas niku pak? 

Pak Imam :  Yo sak ngertiku tambang emas kui teko pak kyai mbak, koyok wong pinter 
ngunu. Jenenge Gus Yanto, dadi critane kui Gus Yanto pengen mbangon 
masjid neng Deso Kesilir tapi ra duwe biaya. Mariongono diposoni koyok 
njaok pertolongan Gusti Allah piye carane intok biaya. Terus bengine di 
impeni enek seng ngekei petunjuk lak neng Gunung Manggar enek emase, 
tapi kudu golek konco gae gali lemah neng kunu. Dibuktekno tibak e tenan, 
sampek rame koyok saiki.  

Uki      :  Berarti penambang niku ngertose nggeh saking Gus Yanto? 
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Pak Imam : Iyo, yo kadang penambang-penambang kui ngekek’i neng Gus Yanto misale 
asel, istilah e gae persyaratan gaekne dalan gae penambang ben lancar iso 
nemokne emas neng kunu. Gaekne dalan restu  ngunu lah kasarane mbak 
ben berhasil.   

Uki      :  Njenengan pernah padhos juga pak? 

Pak Imam : Tau mbak sek rame-ramene biyen, tapi wes gak saiki. Soale aku gak berhasil 
aku ra nemukne blas, cuma tiwas kesel kan wong golek emas kui rejeki-
rejekian to. Cuma seng tak alami pas gak berhasil iku, aku ngasak mbak 
istilah e leles kui malah enek tapi gak akeh.  

Uki      : Sampai sak ini enten dampak lingkungan ingkang sampun dirasakne 
pak?   

Pak Imam : Urung lak dampak lingkungan mbak, iki kan sek satahunan lebih tapi mboh 
sok emben. Hehe.. tapi lak dampak mistik akeh mbak, akeh critone wong-
wong kui seng aneh-aneh. Mboh kesurupan mboh diweruhi barang-barang 
gaib, soale golek emas kui kan termasuk barang gaib to.   

Uki      :  Penambange niku kthah tiyang luar daerah pak? 

Pak Imam : Iyo akeh koyok Tasikmalaya, Banyuwangi, Lumajang, pokok akeh luar Jawa 
yo akeh.  

Uki      : Sejauh niki nopo mboten pernah wonten penjagaan saking petugas?  

Pak Imam : Enek, yo teko perhutani pernah teko TNI yo pernah. Lak penjagaan sakjane 
yowes komplit tapi lak fenomena koyok ngene yowes sulit lek ngatasi. 
Kadang-kadang seminggu dua kali operasi karo penjagaan, tapi yo sek rame 
ae. Koyok pihak perhutani wes kuwalahen, seandaine pihak perhutani karo 
polisi kan mbayar mungkin kuwalaen.  

Uki      : Nopo mboten pernah wonten kerja sama pihak petugas kaleh 
penambang?   

Pak Imam : Yo mesti enek mbak, misale penambang ngekek i petugas amprih e aman gak 
dicekel yo mesti enek. Lawong kabeh tujuane golek duit, petugas yo doyan 
duit kok masio ngunu, mesti enek uang pemulus kui wes dadi rahasia umum, 
mesti enek kerja sama karo oknum-oknum koyok ngunu kui. . 

Uki : Nopo mboten wonten tindakan saking Kepala Deso piambak pak, niki kan 
termasuk nggeh area Deso Kesilir? 

Pak Imam : Yo paling sekedar himbauan-himbauan tapi yo ra kental buktine tetep 
dilakoni ae, maringono wes ra enek opo-opo maneh. 

Uki      :  Terus niku saking masyarakate nopo mboten pernah wonten penolakan? 

Pak Imam : Sampek sak iki gak enek, la seng ngejarne karo seng nglarang akean seng 
ngejarne. Yo enek teko tokoh-tokoh masyarakat seng nyoba nglarang supoyo 
ditutup tapi masyarakat liyane gak ndukung yo tetep gak kental. 
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Uki      :  Teng nopo kok masyarakat lain mboten ndukung pak? 

Pak Imam : Kabeh kui kan alasan ekonomi to mbak, la misale aku golek enek untunge 
saitik kan mesti dibaleni maneh wong jenenge kebutuhan ekonomi mesti 
angel.  

Uki : Misale wonten tokoh seng nggerakne damel nolak niku pripun respone 
masyarakat pak? 

Pak Imam : Wes pernah mbak, yo enek siji tokoh seng berusaha nglaporne masalah iki 
lewat facebook opo jejaring sosial sampai neng presiden ngunu, tapi 
tanggapane yo gak enek. Jarene malah iki kan persoalan daerah dadi kudu 
daerah seng iso marekne, sedangkan daerah yo sek ra mampu.  

8. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Jayen  

Pekerjaan   : Penambang Emas 

Tempat   : Rumah 

Waktu    : Sabtu, 01-11-2014 Pukul 10:11 WIB 

 
Uki  : Permisi pak, kapan Pak Jayen  ini mulai melakukan penambangan? Lalu, 

dari mana njenengan tau kabar penambangan emas di Gunung Manggar? 
Pak Jayen : Sekitar setaun yang lalu mbak, pas baru pulang ko mbali lo mbak, aku tau itu 

di telpon temen mbak, makanya aku  pulang terus nyari emas. 
Uki  : Gimana proses yang dilakukan untuk mendapatkan serbuk-serbuk emas itu 

pak? 
Pak Jayen : 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.  

Uki   : Itu biasanya sekarung tanah dapat berapa banyak emasnya pak? Biasanya 
diolah sendiri apa dibagi-bagi kelompok? 

Pak Jayen : Banyak mbak kalau sekarung bisa on-onan, tapi ya itu dibagi-bagi sama 
teman mbak soalnya kita kan nyarinya sak kelompok gitu mbak. Biasanya 
bagi orang sepuluh atau orang tujuh gitu mbak.  

Uki        : Berarti kegiatan itu dilakukan rame-rame pak? 
Pak Jayen : Lo iya mbak, gak Cuma penambang tok mbak, tapi banyak orang jualan 

makanan disana kayak di pasar itu mbak. Haha.. 
Uki        : Apa benar ada orang luar kota yang ikut menambang pak?  
Pak Jayen : Loh ya banyak to mbak, ada orang Irian yang hitam itu mbak malah dari dulu. 

Orang-orang luar jawa itu pada datang, dari Tasikmalaya, Banyuwangi, 
pokok luar Jawa. Orang-orang itu nginepnya tapi ya di daerah kesilir situ 
mbak. Malah orang-orang Kesilir sini jarang mbak. Tapi yang paling enak 
iku Ngglondong mbak.  

Uki        : Ngglondong itu apa pak? 
Pak Jayen : Ngglondong itu kayak orang nyelep padi, tapi ini proses nyaring emasnya 

mbak. Kalau sampeyan pengen tau, itu lo mbak di Pak Tentara Desa 
Tanjungrejo itu punya Glondongnya mbak. 
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Uki        : Loh, Pak Tentara juga ikutan nyari emas pak? 
Pak Jayen : Loh iya to mbak, lawong saya tiap Ngglondong kan disitu. 
Uki        : Tapi pak bukannya Tentara itu suruh Jaga ya pak? 
Pak Jayen : Iya mbak, tapi lak tentara-tentara lain mau datang operasi sama dia dikasih 

uang tentara-tentara lain pulang mbak.  
Uki        : Tapi biasanya tentara apa polisi pak? 
Pak Jayen : Biasanya tentara mbak karo polisi mbak, tapi kemarin tentara karo polisi baku 

pukul di atas mbak.  Gara-gara banyak yang tebang pohon jati di atas, 
soalanya mereka ngamuk lubang-lobangnya diuruk jadi baku pukul mbak. 
Tentara disini yang penting kan uang mbak, mereka jaga terus naik terus 
jaok di penambang-penambang iku mbak. Terus polisinya tau, ya polisinya 
ngamuk sama tentara-tentara itu mbak. 

Uki        : Berarti polisinya ngga mau nerima duit pak yang mau cuma tentara? 
Pak Jayen : Iya mbak, jadi tentara sama polisi konflik sendiri. Misal yo mbak, lubangku 

iki banyak emasnya, iku tentara wes nunggu mbak ngantri mau minta duit 
mbak. Pokonya tentara yang duluan minta mbak.  

Uki        : Apa ga ada upaya ditutup pak? 
Pak Jayen : Katanya sih mau ditutup mbak tapi katanya. Di atas itu lo mbak wes banyak 

yang ambles, lak musim hujan yo banyak pastine iso-iso longsor juga mbak.  
Uki  : Tapi sudah pernah ada kejadian-kejadian sampai luka-luka pak? Itu kan 

bahaya pak masuk ke lubang sedalam itu? 
Pak Jayen : Ya ada mbak, biasane ya mereka seng nyuri-nyuri tanah di lubang kita. 
Uki        : Ada yang nyuri juga kayak gitu pak? Cerinya gimana? 
Pak Jayen : Ya biasanya orang jauh mbak, gak melu nggali pas lubange ditinggal lakok 

dimasukin dia nyuri tanahnya. Biasanya lak ketauan yang diuruk dari atas 
mbak, dadi orangnya kekubur di dalam tinggal motornya. Haha.. terus sama 
polisi motornya dibawa ke kantor polisi kalau keluarganya nyari mbak. 

Uki  :Memang para penambang itu tidak takut polisi pak? Apa tidak ada 
penangkapan? 

Pak Jayen : Tidak mbak, 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 nambang 
telpon teman dulu, lak misal  mau ada operasi ya gak jadi mbak.  Kan pasti 
teman-teman ya pada tau mbak.  

Uki  : Baik pak, terima kasih atas waktunya mau crita-crita soal kegiatan 
penambangan emas. Maaf sudah mengganggu waktu bapak. 

Pak Jayen : Iya mbak sama-sama, tidak apa-apa mbak tanyakan lak belum ngerti. 
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9. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Supri 

Pekerjaan   : Penambang Emas 

Tempat   : Rumah 

Waktu    : Sabtu, 01-11-2014 Pukul 18:20 WIB 

 

Uki    : Asalamu’alaikum pak, maaf mengganggu kulo badhe tanglet-tanglet teng  
Pak Supri tentang kegiatan penambangan emas di Gunung Manggar. 

Pak Supri : Walaikumsalam, nggeh monggo badhe tanglet nopo mbak?  
Uki       : Penambangan teng Gunung Manggar nopo tasek rame pak? 
Pak Supri : Yo sek rame mbak sampek saiki. 
Uki   : Soale kulo moco koran winginane sempet semerep kathah tiang luar Jawa 

seng tumut nambang? Tapi kok mireng-mireng wonten penjagaan ketat? 
Pak Supri : Yo iku mari penjagaan ketat iku terus rodok sepi, tapi lak urusan weteng 

mbak modale yo cuma wani ndek gunung.  
Uki   : Niku mulaine kegiatan emas niku kapan  pak? Maksud e niku sejarah e 

penambangan niku saking pundi? 
Pak Supri : Suwe mbak kiro-kiro setaun mbak, lak pertama-tam aku kurang paham mbak 

soale waktu iku aku sek neng Banjarmasin.  Terus aku muleh didudui 
Mandrak kui, tapi sampek saiki aku yo gunung nemu hasil seng sepuas 
mungkin iku gorong tau.  

Uki       : Terus penduduk Kesilir geh Wonten seng nambang pak? 
Pak Supri : Yo enek mbak tapi beberapa. 
Uki       : Nopo mboten dijogo pak? 
Pak Supri : Yo dijogo sakjane mbak, Perhutani kui seng  jogo.  
Uki       : Tapi kok tasek saget mlebet pak? 
Pak Supri : Yo iso mbak, lantaran yo iku mau mbak modale wani karo urusan weteng 

mbak, lawong Perhutani dewe enek seng melok nambang tapi kok yo 
masyarakat seng dioperasi. Biasae golongane mandor-mandor hutan, lak gak 
ngunu liyane engko njogo utowo ngepam. Lawong jane seng ngrusak jati uduk 
penambang mbak, tapi wong-wong seng nampar kui. 

Uki       : Nampar niku nopo pak? 
Pak Supri :  Nampar kui wong-wong seng ngeruki lemah neng duwur, istilahe leles teko 

penambang mbak. kui seng jane ngrusak jati. la lemah-lemah dipaculi dadi 
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jatine podo tumbang. Masio ndek winginane aku yo diwawancarai wartawan, 
terus tak jelasne sak onok-onok e. Ora wedi aku la soale iku urusan ekonomi 
urusan weteng dadi ape pye maneh.  

Uki : Proses-prosese pripun niku pak? Langsung dijual teng toko mas nopo enten 
pengepule? 

Pak Supri : Lak prosese nggonaku seng tuku aku, soale aku ngglondong dewe mbak. tapi 
maringunu enek pengepule. Pertamane yo dilebur terus diproses sampek 
kayak ngene mbak.  

Uki       : Nopo pernah enten seng ditangkap pak? 
Pak Supri : Enek mbak, tapi winginane iku demo golongane penambang neng Polsek. 
Uki       : Demo nopo pak ? 
Pak Supri : Yo demo njalok arek seng ditangkap kui dibebasne mbak.  
Uki       : Terus akhire pripun pak? 
Pak Supri : Yo nggeh ditokne kaleh Kapolsek.  
Uki       : Niku tiang pundhi mawon pak? Seng  luar Jawa nopo kathah? 
Pak Supri : Akeh mbak, malah eroh ket biyen-biyen. Kan koneksine akeh misale enek 

kabar-kabar opo mesti engko dikabari. Cuma winginane enek arek 
Banyuwangi seng ditangkapi, terus arek-arek malah nguamok mbak jati-jati 
dibabati. Iki lak sampek tambang emas iki ditutup efeke yo malah mbalik 
neng perhutani. 

Uki       : Lo pripun kok saget ngoten pak? 
Pak Supri : Yo jati-jati malah rusak, soale arek-arek pasti ngamok lawong mandore 

melok-melok nambang salok e. 
Uki       : Tapi kados pihak kecamatan niku mboten cawe-cawe pak? 
Pak Supri : Ora mbak, kecamatan gak duwe hak kan iki wilayah perhutani. Ora tau lak 

kecamatan iku melok urusan. Lak kapolsek sekedar  ngamakno tok ben gak 
enek tukaran.  

Uki       : Biasane keuntungane niku perbulan pinten pak? 
Pak Supri : Yo gak iso ditentokne lak emas iki, istilah e golek emas iki koyok golek 

barang goib. Dadi golek emas iki yo gak oleh enek omongan elek-elek kudu 
dijogo.  

Uki       : oouh.. nggeh mpun pak, matur nuwun sampun purun crito-crito. 
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10. Transkrip wawancara  

Pewawancara  : Uki Yunita 

Informan    : Pak Miseni 

Pekerjaan   : Penambang Emas 

Tempat   : Rumah 

Waktu    : Minggu, 02-11-2014 Pukul 15:49 WIB 

 

Uki             : Nuwun sewu pak bade tanglet-tanglet tentang penambangan emas, niki 
mulai kapan Pak Miseni niki pados emas teng Gunung Manggar?  

Pak Miseni : Nggeh, pun setaun setengah mulai 2013 mbak. 
Uki         : Sejarah pertamane niku pripun pak? 
Pak Miseni : Pertama kui aku dikongkon karo Gus Yanto lak neng Gunung Manggar kui 

enek emase. 
Uki         : Gus Yanto niku sinten pak? 
Pak Miseni : Gus Yanto kui wong pinter mbak Kiyai seng ngerti, umah e cedek pondok 

Yasinat  kae. Dadi seng pertama kali nemokne tambang emas kui yo aku 
karo Gus Yanto kui.   

Uki         : Ceritane niku pripun pak? 
Pak Miseni : Kan aku biyen golek neng Banyuwangi, maringono neng Maluku mulai 

2011 terus mbalik rene. Maune aku ora percoyo lak neng kene enek emase, 
wes suwi lek ngongkon.  

Uki         : Berarti Gus Yanto niku mboten wanton nambang piambak? 
Pak Miseni : Gak wani, kudune ngongkon uwong. Pertamane aku suwi enek rong ulan 

nambang gak enek seng ngerti, tapi suwi-suwi yo nyebar dadi rame.  
Uki         : Kathah tiang tebih pak nggeh?  
Pak Miseni : Akeh wong Tasikmalaya karo luar-luar kota, malah wong kene dewe jarang-

jarang, kancaku wong Banyuwangi yo akeh. 
Uki         : Prosese pripun niku pak? 
Pak Miseni : Prosese lak mari jupuk watune kui digowo balik digepuk’i terus dilebokne 

mesin glondong. 
Uki         : Katah tiang ndandakne pak? 
Pak Miseni : Iyo kui wong-wong rentalne, lak wes dadi aku njupuk 10%. 
Uki         : Njenegan padose siang nopo malam pak? 
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Pak Miseni : Yo awan bengi mbak, tapi saiki rodok angel gak koyok biyen. Biyen tas-
tasan olehe aku sak ons bendino, saiki gak sak mono. 

Uki         : Juale teng pundi pak? Regane pinten? 
Pak Miseni : Yo neng toko-toko emas Ambulu, regane seng kadar 16 karat yo 370 ewu 

pergram karek ndelok Dollare, tergantung rego Dollar. 
Uki         : Biasane pendapatan saking emas pinten pak?  
Pak Miseni : Gak mesti, sek awal-awal kae yo akeh sedino sampek 3 juta. Rong dino 

pisan iso sampek oleh rong ons rong ons setengah.   
Uki  : Nopo mboten enten petugas seng  jogo pak? Pihak perhutani nopo aparat 

keamanan? 
Pak Miseni : Yo enek, tapi koyok pihak perhutani seng jogo pokok engko hasil diwei 

yowes meneng. Lak pihak keamanan disek okeh saiki gak wani.  
Uki         : Pihak TNI niku misal diparingi yotro purun pak? 
Pak Miseni : Yo akeh lawong neng kono TNI akeh seng melu nggali. Kuwi Eko tentara 

kidul kene iki yo nggali, anak buah e okeh malah. Biyen sek rame-ramene 
tentara akeh seng munggah, yo njalok neng penambang gek njalok e ra prei-
prei.  

Uki         : Biasane pinten seng diparengne pak? 
Pak Miseni : Yo ra mesti, kadang entahan ngunu intok limang gram, pokok lemah e sak 

karung ngunu karo tentarane di proses dewe.  
Uki         : Nggeh matur nuwun nggeh pak, kulo bade pamit..  
Pak Miseni : Ya podo-podo mbak, lek sampeyan ape survey tempate iso bareng aku isuk. 

Hehe... 
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Lampiran 2 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 

NOMOR 08 TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2010-2015 

Paragraf 7 

Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Pasal 46 

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf g yaitu:  

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan 

b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. 

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. Pertambangan mineral logam; 

b. Pertambangan mineral bukan logam; dan 

c. Pertambangan batuan. 

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. Kecamatan Silo; 

b. Kecamatan Tempurejo; 

c. Kecamatan Wuluhan; 

d. Kecamatan Ambulu; 

e. Kecamatan Puger; 

f. Kecamatan Gumukmas; dan 
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g. Kecamatan Kencong; 

(4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Kecamatan Silo; 

b. Kecamatan Mayang; 

c. Kecamatan Pakusari; 

d. Kecamatan Kalisat; 

e. Kecamatan Sumberjambe; 

f. Kecamatan Sukowono; 

g. Kecamatan Ledokombo; 

h. Kecamatan Jelbuk; 

i. Kecamatan Arjasa; 

j. Kecamatan Patrang; 

k. Kecamatan Sumbersari; 

l. Kecamatan Mumbulsari; 

m. Kecamatan Tempurejo; 

n. Kecamatan Ambulu; 

o. Kecamatan Jenggawah; 

p. Kecamatan Ajung; 

q. Kecamatan Rambipuji; 

r. Kecamatan Wuluhan; 

s. Kecamatan Puger; 

t. Kecamatan Panti; 

u. Kecamatan Sukorambi; 

v. Kecamatan Bangsalsari; 

w. Kecamatan Tanggul; dan 

x. Kecamatan Sumberbaru; 

(5) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c meliputi: 

a. Kecamatan Silo 
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b. Kecamatan Mayang 

c. Kecamatan Pakusari;  

d. Kecamatan Kalisat. 

e. Kecamatan Sumberjambe 

f. Kecamatan Sukowono 

g. Kecamatan Ledokombo 

h. Kecamatan Jelbuk 

i. Kecamatan Arjasa 

j. Kecamatan Patrang 

k. Kecamatan Sumbersari 

l. Kecamatan Mumbulsari 

m. Kecamatan Tempurejo 

n. Kecamatan Ambulu 

o. Kecamatan Jenggawah 

p. Kecamatan Ajung 

q. Kecamatan Rambipuji 

r. Kecamatan Wuluhan 

s. Kecamatan Puger 

t. Kecamatan Panti 

u. Kecamatan Sukorambi 

v. Kecamatan Bangsalsari 

w. Kecamatan Tanggul; dan 

x. Kecamatan Sumberbaru. 

(6) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berada di Pegunungan Argopuro meliputi:  

a. Kecamatan Panti; 

b. Kecamatan Sukorambi; dan  

c. Kecamatan Bangsalsari. 

(7) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi: 
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a. Pengembangan arahan kawasan pertambangan mempertimbangkan potensi 

bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan 

kelestarian lingkungan; 

b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan sebagai kawasan hijau atau 

kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian 

linkungan hidup; 

c. Penyimpanan dan pengamanan lapisan tanah atas (top soil) terhadap setiap 

kegiatan usaha pertambangan untuk keperluan rehabilitasi dan/atau 

reklamasi lahan bekas penambangan;  

d. Khusus pertambangan mineral logam hanya diperuntukkan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan eksplorasi; dan 

e. Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan 

secara kongkrit sesuai dengan tahapan kepada pemerintah. 

  

Paragraf 5 

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya  

Pasal 66 

(9) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 

a. pemanfaatan ruang di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi 

pokok dari kegiatan pertambangan; 

b. pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan; 

c. dilarang pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan yang mengganggu 

fungsi kawasan lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan 

pertambangan;  

d.dilarang pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di kawasan 

rawan bencana, hutan lindung, sekitar sumber air, lereng curam dan 

permukiman; 

e. diwajibkan melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundangan 
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yang berlaku; 

f. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas 

galian/penambangan; 

g. kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi 

bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya 

dengan kelestarian lingkungan; 

h. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan 

penambangan; 

i. dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang 

terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; 

j. penambangan pasir atau sirtu hanya diizinkan pada ruas atau lokasi 

tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; 

dan 

k.  kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan.  

 

Arahan Perizinan 

Pasal 69 

(6) Arahan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: 

a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha 

pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan 

pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan 

perundang-undangan; dan  

b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan 

ditetapkan dengan peraturan bupati. 
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Lampiran 3 

 

 DOKUMENTASI 

 

 

Gambar  : Wilayah Gunung Manggar 
 

 

Gambar : Lokasi Pertambangan Emas di Gunung Manggar 
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Gambar : Para Penambang Emas Gunung Manggar  

 

 

 

 

Gambar : Para Penambang Emas Gunung Manggar 
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 Gambar : Kedalaman Lubang Penggalian  

 

 

  

 Gambar : Nampak Lubang Penggalian 
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Gambar : Batu Yang Terdapat Serpihan Emas dan Air Raksa 

 

 

 

 

 Gambar : Gumpalan (Batu) Emas Hasil Pengolahan  
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Lampiran 4 
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PEDOMAN WAWANCARA 

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) 

 

No Pertanyaan Penelitian Teori/Konsep/Hipotetik Data Primer Subyek  Pedoman Wawancara 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siapa saja yang termasuk 
dalam jaringan kepentingan 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar dan siapa 
yang menerima dampak 
lingkungan dari kegiatan 
tersebut?  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Teori Ekonomi Politik 

Rent-seeking 

(Krugger) 

b. Teori Birocratic 

Polity / Birokrasi 

Otoritarian (Weber) 

c. Konsep Civil society 
d. Konsep Eksploitasi 
e. Konsep Kelompok 

Kepentingan 
f. Konsep Pemburu Rente 
g. Konsep Regulasi 

Ekonomi 
h. Konsep Jaringan Sosial 

 

 Sejarah munculnya 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar. 

 

 Masyarakat  1. Bagaimana awal kemunculan 
penemuan pertambangan 
emas di Gunung Manggar? 

2. Siapa orang yang pertama 
kali menemukan tanah 
tempat pertambangan emas? 

 Penambang 1. Bagaimana awal munculnya 
kabar mengenai 
pertambangan di Gunung 
Manggar? 

2. Sejak kapan kegiatan 
pertambangan ini dimulai? 

3. Bagaimana proses-proses 
kegiatan pertambangan emas 
di Gunung Manggar? 
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 Keuntungan yang 
didapatkan dengan 
munculnya tambang 
emas baru. 
 

 Penambang 
 

1. Apa saja keuntungan yang 
diperoleh dengan melakukan 
kegiatan penambangan emas 
di Gunung Manggar?  

 Masyarakat 1. Adakah keuntungan yang 
diperoleh dengan adanya 
kegiatan pertambangan di 
Gunung Manggar? 

 Dampak lingkungan 
akibat pertambangan 
emas. 
 
 
 

 
 

 Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apa dampak yang dirasakan 
masyarakat  selama ini 
dengan adangan 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar? 

3. Apa yang dilakukan para 
penambang kepada 
masyarakat yang tinggal di 
dekat wilayah pertambangan? 

 DPRD 1. Apa dampak yang dirasakan  
selama ini dengan adangan 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar? 
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  KPH 
Perhutani 
Jember dan 
BKPH 
Perhutani 
Wuluhan 

1. Apa dampak yang dirasakan  
selama ini dengan adanya 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar? 

 Pemerintah 
Kecamata 
 

 
 

1. Apa dampak yang dirasakan  
selama ini dengan adanya 
pertambangan emas di 
Gunung Manggar? 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengapa masyarakat tidak 
mampu menghentikan 
kegiatan pertambangan 
emas di Gunung Manggar, 
dan bagaimana respon 
birokrasi pemerintah 
menanggapinya?  
 
 
 
 
 
 
 

a. Teori Rent-seeking 

(Krugger) 

b. Teori Birocratic 

Polity / Birokrasi 

Otoritarian (Weber) 

c. Konsep Civil Society 
d. Konsep Ketergntungan  
e. Konsep Pemburu Rente 

f. Konsep Eksploitasi 
 
 
 
 
 

 Respon masyarakat 
terhadap kegiatan 
pertambangan emas. 
 

 Masyarakat 
 
 

1. Bagaimana respon 
masyarakat terhadap kegiatan 
penambangan emas di 
Gunung Manggar? 

2. Adakah tindakan masyarakat 
untuk menolak kegiatan 
penambangan emas di 
Gunung Manggar? 

 Cara atau relasi  
penambang dapat 
melakukan kegiatan 
penambangan. 
 
 

 Penambang 
 
 
 

1. Apa upaya para penambang 
untuk dapat melakukan 
kegiatan penambangan emas 
di Gunung Manggar? 

 Masyarakat 1. Apa upaya para penambang 
untuk dapat melakukan 
kegiatan penambangan emas 
di Gunung Manggar?  
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 TNI dan Polri 1. Apa upaya para penambang 
untuk dapat melakukan 
kegiatan penambangan emas 
di Gunung Manggar? 

 Upaya pemerintah 
terhadap kegiatan 
pertambangan emas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DPRD 1. Bagaimana respon terhadap 
kegiatan pertambangan emas 
di Gunung Manggar? 

2. Apa saja upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintah 
terhadap kegiatan 
pertambangan emas? 

3. Apa saja kendala yang 
dihadapi pemerintah? 

 KPH 
Perhutani 
Jember dan 
BKPH 
Perhutani 
Wuluhan 

 
 

 

1. Bagaimana respon terhadap 
kegiatan pertambangan emas 
di Gunung Manggar? 

2. Apa saja upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintah 
terhadap kegiatan 
pertambangan emas? 

3. Apa saja kendala yang 
dihadapi pemerintah? 

 TNI dan Polri 
 

1. Bagaimana respon terhadap 
kegiatan pertambangan emas 
di Gunung Manggar? 

2. Apa saja upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintah 
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  terhadap kegiatan 
pertambangan emas? 

3. Apa saja kendala yang 
dihadapi pemerintah? 

 Pemerintah 
Kecamatan 
 
 
 

1. Bagaimana respon terhadap 
kegiatan pertambangan emas 
di Gunung Manggar? 

2. Apa saja upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintah 
terhadap kegiatan 
pertambangan emas? 

3. Apa saja kendala yang 
dihadapi pemerintah? 
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