
 
 

RELASI ANTAR ELITE DALAM PERTAMBANGAN:  

(STUDI TENTANG PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL DI DESA 

BANJARSARI KECAMATAN TRUCUK BOJONEGORO) 

 

Aditya Rajendra Hidayat* 

 

ABSTRAK 

Relasi antar elite merupakan sebuah hubungan antara pemilik usaha pertambangan 

dengan pemerintah yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur dan 

mengelola negara. Penelitian ini fokus untuk mengetahui relasi antar Elite Desa 

Banjarsari dengan Elite Tambang Illegal Desa Banjarsari dalam memanfaatkan 

sumber daya alam illegal di Sungai Bengawan Solo sebelum dan sesudah adanya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori Elite Strategis 

Suzzane Keller agar dalam mendapatkan data hingga menjabarkan data lebih 

mudah dan sinkron dengan realita yang terjadi. Data didapatkan dengan cara 

wawancara secara langsung dengan narasumber-narasumber yang memiliki 

keterkaitan dengan pertambangan illegal di Desa Banjarsari. Hasil dari penelitian 

ini membuktikan bahwa dalam pertambangan illegal di Desa Banjarsari terdapat 

sejumlah aktor-aktor yang terlibat mulai dari korporasi tambang daerah hingga 

ESDM provinsi. Aktor-aktor tersebut saling menjalin relasi satu sama lain untuk 

mendapatkan sebuah kompensasi berupa komisi. 
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PENDAHULUAN 

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan pengeksplorasian sumber daya 

alam. Pertambangan saat ini sebuah mata pencaharian bagi beberapa kalangan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pertambangan 

memiliki beberapa tahap dalam prosesnya yaitu tahap meneliti, tahap mengelola, 

tahap penyelidikan umum, tahap eksplorasi, tahap studi kelayakan, tahap 

konstruksi, tahap eksploitasi, tahap penjualan, tahap pemasaran dan yang terakhir 

adalah tahap reklamasi atau perbaikan pasca tembang. Tahap-tahap tersebut perlu 

diperhatikan ketika melakukan sebuah kegiatan pertambangan agar dalam 

prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang banyak.  

Adapun tujuan-tujuan dari kegiatan pertambangan yaitu mencukupi 

kebutuhan negara dalam hal bahan material untuk mensukseskan pembangunan 

nasional agar pemerintah tidak harus impor bahan material dari negara lain. Selain 

itu negara juga bisa memperbaiki perekonomian nasional melalui pajak yang 

dibayarkan para pelaku tambang serta secara tidak langsung memberikan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

Pertambangan merupakan kegiatan penting bagi negara sehingga negara 

memberikan undang-undang khusus untuk pertambangan yaitu Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 ini mengatur segala ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan agar 

pertambangan tersebut bisa diakui negara secara resmi serta sanksi dan hukuman 

bagi pemilik pertambangan yang tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah. 

Sanksi yang diberikan pemerintah untuk para pelaku usaha tambang yang tidak 

memiliki izin resmi adalah hukuman pidana selama 10 tahun atau denda sebesar 10 

milyar rupiah. 

Relasi diantara para elite merupakan sebuah hubungan kerja sama antara 

elite yang berkepentingan dengan elite yang memiliki kekuasaan pada 

pemerintahan yang dimana relasi tersebut memiliki tujuan untuk mengatur, 

mengelola serta melancarkan sebuah proyek atau sebuah perjanjian supaya 

kedepannya proyek maupun perjanjian tersebut dapat memberikan keuntungan bagi 
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kedua belah pihak yang sedang menjalin relasi. Adapun tujuan lain dari relasi 

tersebut adalah untuk membuat suatu kepercayaan, aman, kompak dan sejalan 

dalam hal visi, misi dan tujuan dari sebuah rencana dan perjanjian kedua belah 

pihak. Pihak yang terlibat di dalam relasi elit mayoritas saat ini adalah para 

pengusaha dengan pemerintah. Karena pada dasarnya kedua elite tersebut memiliki 

pengaruh besar bagi perekonomian dan pembangunan negara. 

Dalam dunia pertambangan para pelaku usaha tambang diharuskan menjalin 

sebuah relasi dengan pemerintah agar pertambangan yang digeluti memiliki izin 

resmi serta dapat bermanfaat bagi negara. Manfaat tersebut nantinya bisa membantu 

negara dalam sektor ekonomi yang dimana negara bisa menambah pundi-pundi 

uang melalui pajak yang dibayarkan dari para pelaku tambang. Selain itu negara 

juga bisa menggunakan hasil pertambangan tersebut untuk pembangunan nasional 

sehingga negara tidak perlu impor bahan bangunan dari negara lain. 

Peneliti mengambil fokus masalah tentang Relasi Antar Elite Dalam 

Pertambangan Illegal di Desa Banjarsari karena peneliti ingin mengungkap siapa 

saja aktor-aktor yang terlibat dalam pertambangan illegal di Desa Banjarsari, 

Kecamatan Trucuk. Selain itu peneliti juga penasaran keuntungan apa yang didapat 

dari pertambangan illegal tersebut sampai para aktor-aktor pertambangan illegal 

menghiraukan ketidaknyamanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti menggunakan beberapa penulisan terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan 

pendukung serta bahan acuan dalam penelitian ini.  

Penelitian pertama dari Fadjri Bachdar yang berjudul Pertambangan Yang 

Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Minerba.1 Penelitian ini membahas tentang pertambangan 

emas illegal yang terjadi karena kurang jelasnya peraturan pertambangan 

masyarakat yang terdapat di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Minerba yang ada di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi 

                                                           
1 Bachdar, Fadjri (2016) Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jurnal Lex Privatum 

volume 4, nomor 3 
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Tengah sehingga menyebabkan pertambangan emas dari masyarakat tidak 

mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Buol. Penelitian kedua dari 

Ahmad Redi yang berjudul Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan 

Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil.2 Penelitian ini membahas 

tentang para penegak hukum yang mengalami dilema dalam menegakkan hukum 

untuk para penambang illegal skala kecil karena adanya benturan antara aspek 

normatif yuridis dengan aspek sosiologis dan filosofis sehingga memerlukan 

tindakan khusus dalam menegakkan hukum bagi penambang illegal skala kecil.  

Penelitian ketiga dari Muhammad Hardi dkk tentang Pengendalian Tata 

Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di 

Kabupaten Pidie.3 Penelitian ini membahas tentang pertambangan emas illegal 

yang ada di Kabupaten Pidie yang dimana pertambangan tersebut tidak bisa 

dikendalikan dan diawasi meskipun pemerintah Kabupaten Pidie telah memiliki 

peraturan daerah sendiri untuk mengatur pertambangan emas tersebut. Penelitian 

keempat dari Ekky Okvan Nugroho dkk tentang Pengaturan Pertambangan Galian 

C di Jawa Tengah dengan Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.4 Penelitian terakhir yang menjadi bahan pendukung serta bahan acuan 

datang dari penelitian Dedis Elvalina tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 

Provinsi Dalam Menerbitkan Ijin Pertambangan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.5 Penelitian Ekky Okvan Nugroho dengan 

penelitian Dedis Elvalina sama-sama menjelaskan tentang kewenangan pemerintah 

daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

                                                           
2 Redi, Ahmad (2016) Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin 

Pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechts Vinding volume 5, nomor 3 
3 Hardi, Muhammad, Mussadun (2016) Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan 

Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie. Jurnal Pembangunan Wilayah 

dan Kota volume 12 (1): 61 
4 Ekky ON, Untung SH, Budi Gutami (2016) Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah 

dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Diponegoro Law Journal volume 5, nomor 3 
5 Elvalina, Dedis (2016) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Ijin 

Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

JOM Fakultas Hukum Volume 3, Nomor 2 
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Beberapa kajian penelitian terdahulu tersebut akan peneliti gunakan untuk 

bahan pendukung serta bahan acuan dalam penelitian ini untuk mengungkap lebih 

dalam siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalam pertambangan illegal di 

Kawasan Sungai Bengawan Solo, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten 

Bojonegoro. Untuk mempermudah dalam menyajikan data, peneliti membuat dua 

rumusan masalah yang nantinya akan menjadi pokok utama dari penelitian ini. 

Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana relasi antar elite pertambangan 

illegal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah?. Rumusan yang kedua adalah bagaimana perubahan 

relasi antar elite pertambangan pasir illegal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, 

Kabupaten Bojonegoro?.6  

Penelitian ini menggunakan teori Elite Strategis dari Suzzane Keller dengan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam mencari data penelitian ini 

menggunakan sebuah tehnik wawancara secara mendalam dengan narasumber-

narasumber yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pertambangan 

illegal di Kawasan Sungai Bengawan Solo, Desa Banjarsari, Bojonegoro. Peneliti 

berharap agar penelitian ini bisa memberikan sebuah pelajaran kepada kalayak 

umum tentang bagaimana pertambangan illegal itu bisa tetap beroperasi meskipun 

pemerintah pusat menarik kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota dalam 

pemberian izin serta pengawasan pertambangan. 

 

Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Legal Sebelum dan Sesudah 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan sebuah undang-undang 

pembaruan dari undang-undang lama yaitu UU No. 11 Tahun 1967 dimana menurut 

pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sudah tidak layak untuk 

diterapkan pada pengelolaan serta pengawasan pertambangan. Ketidaklayakan UU 

No. 11 Tahun 1967 dilihat dari segi isi pokok yang dirasa kurang lengkap dalam 

                                                           
6 Hidayat, Aditya. 2018. Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Illegal: Studi Tentang 

Pertambangan Illegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro. Universitas Airlangga 

Surabaya. 
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pengaturan dan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah 

membuat undang-undang baru dengan mengesahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara yang didalamnya jelas dalam pembagian kewenangan pemberian izin 

pertambangan. Pemegang kekuasaan tertinggi pada kabupaten atau kota memiliki 

peran yang besar dalam penerbitan izin serta pengawasan pada pertambangan. 

Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih 

sangat umum dalam pengaturan pengelolaannya serta pemberian izinnya, tetapi UU 

No. 4 Tahun 2009 ini tetap dijadikan sebagai pedoman utama Pemerintah Indonesia 

untuk memberikan sanksi kepada para penambang-penambang illegal hingga saat 

ini. Undang-undang ini juga mengatur semua apa yang dibutuhkan negara untuk 

mengawasi dan mengelola sumber daya alam khususnya pada sektor pertambangan. 

Didalam UU No. 4 Tahun 2009 secara tidak langsung mengharuskan kepada 

para pelaku tambang untuk menjalin sebuah relasi terhadap pemerintah. Relasi 

tersebut yang nantinya berguna untuk membantu penambang dalam melegalkan 

pertambangannya. Relasi antar elite terjadi karena terdapat tujuan tertentu yaitu 

untuk melancarkan sebuah perjanjian maupun proyek yang sedang dijalankan 

supaya berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.  

Sebagai contoh adalah rencana untuk melancarkan sebuah proses 

pengurusan izin pertambangan. Pada sektor pertambangan, pihak elite tambang 

diharuskan menjalin sebuah relasi dengan pihak elite pemerintahan untuk 

memperoleh sebuah legalitas dalam kegiatan pertambangan. Diperlukan 

komunikasi dan komitmen yang baik untuk menjalin relasi dengan elite 

pemerintahan supaya dalam melakukan kegiatan pertambangan dapat bertahan 

lama serta  tidak merusak lingkungan sekitar lokasi pertambangan. 

Relasi antar elite dalam pertambangan legal sebelum UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa aktor yaitu elite tambang, 

elite desa, serta elite kabupaten atau kota. Relasi tersebut berawal dari elite tambang 

yang melakukan kerja sama dengan elite desa untuk memperoleh rekomendasi izin 
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melakukan kegiatan penambangan dari desa. Setelah mendapatkan rekomendasi 

izin dari elite desa selanjutnya elite tambang melakukan kerja sama dengan elite 

pemerintah kabupaten atau kota terutama yang terkait dengan pertambangan seperti 

Dinas ESDM, Balai Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.7  

Relasi antara elite tambang dengan Dinas ESDM bertujuan untuk 

meyakinkan Dinas ESDM bahwa lokasi yang diajukan memang layak untuk 

dijadikan lokasi pertambangan. Relasi ini biasanya terjadi pada saat Dinas ESDM 

sebagai dinas teknis pertambangan meninjau langsung lokasi yang diajukan. Relasi 

selanjutnya adalah relasi antara elite tambang dengan Balai Lingkungan Hidup 

yang dimana relasi tersebut bertujuan agar Balai Lingkungan Hidup menyetujui 

bahwa lingkungan yang nantinya digunakan untuk kegiatan pertambangan akan 

direklamasi paska tambang.  

Yang terakhir relasi antara elite tambang dengan DPMPTSP yang dimana 

relasi ini bertujuan untuk pembuatan ijin pertambangan dengan mengajukan 

persyaratan yang telah dilengkapi. Relasi ini biasanya memakan waktu lama karena 

elite harus menunggu terlebih dahulu peninjauan lapangan dari dinas teknis 

pertambangan. Relasi yang dijalin elite tambang dengan pemerintah bertujuan 

supaya pemerintah mau menerbitkan ijin resmi yang disetujui langsung oleh Bupati 

atau Walikota pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah kabupaten atau kota. 

Ada satu pihak lagi yang memiliki peran pada pertambangan yaitu DPRD. 

DPRD memiliki peran sebagai pengawas pertambangan serta legislator. DPRD juga 

bagian dari dinas teknis pertambangan karena mereka juga mempunyai 

kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. DPRD 

meninjau langsung lokasi yang diajukan untuk pertambangan bersama dengan 

Dinas ESDM, Bappeda, dan Balai Lingkungan Hidup. Ketiga lembaga ini ditunjuk 

sebagai dinas teknis pertambangan karena lembaga-lembaga tersebut memiliki 

keterkaitan dengan dunia pertambangan. 

                                                           
7 Ibid 
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UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah 

undang-undang pembaruan dari undang-undang lama yaitu UU No. 32 Tahun 2004. 

Pembaruan tersebut dilakukan karena pemerintah berharap bisa mengurangi 

penyelewengan penyalahgunaan kewenangan dari oknum pemberi izin karena 

pemerintah menganggap para oknum tersebut memiliki kemampuan sumber daya 

manusia yang kurang mumpuni. Alasan lain pemerintah membuat UU No. 23 

Tahun 2014 agar pemerintah bisa lebih mudah dalam mengawasi pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah kabupaten atau kota serta 

meminimalisir terjadinya kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan.  

Undang-undang ini merubah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota 

yang semulanya bisa menerbitkan ijin pertambangan saat ini pemerintah kabupaten 

atau kota hanya bisa sebatas pemberi rekomendasi bagi pemohon pengajuan ijin 

tambang. Yang berwenang untuk menerbitkan ijin tambang saat ini adalah pihak 

pemerintah provinsi. Selain itu undang-undang ini juga sangat memberikan dampak 

signifikan bagi para pemilik tambang karena sejak terbitnya undang-undang ini 

banyak sekali pemilik tambang yang mengajukan ijin tambang. 

Meskipun adanya UU No. 23 Tahun 2014, relasi antar elite di dalam 

pertambangan tetap ada. Relasi tersebut malah bertambah hinga ke provinsi. Relasi 

antar elite hanya ditambah dinas teknis pertambangan dari provinsi. Jadi jika 

diuraikan kembali relasi antar elite sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

adalah pihak elite tambang, pihak elite desa, pihak elite kabupaten yang terdiri dari 

DPRD, Dinas ESDM, Balai Lingkungan Hidup, Bappeda, dan DPMPTSP serta 

pihak elite provinsi yang terdiri dari DPRD, Dinas ESDM, Balai Lingkungan Hidup 

dan DPMPTSP. Aktor-aktor tersebut memiliki peran penting dalam pertambangan 

legal. 

 

Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Illegal Sebelum dan Sesudah 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

Tidak hanya pada pertambangan legal, relasi juga terjadi pada 

pertambangan illegal yang ada di Kabupaten atau kota. Relasi yang terjadi pada 
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pertambangan illegal melibatkan beberapa aktor yang dimana kebanyakan 

merupakan dari pemerintah. Seperti di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Desa 

Banjarsari, Kecamatan Trucuk terdapat sebuah pertambangan illegal yang sampai 

saat ini masih aktif beroperasi. Pertambangan di desa ini merupakan pertambangan 

mineral non logam yaitu pertambangan pasir.  

Penambang pasir di Kawasan Sungai Bengawan Solo, Desa Banjarsari, 

Kecamatan Trucuk, Bojonegoro mulai dari pekerja tambang hingga para elitenya 

di dominasi oleh warga Desa Banjarsari. Tapi tidak dipungkiri ada sebagian pekerja 

tambang berasal dari luar Desa Banjarsari. Pertambangan pasir di Desa Banjarsari 

seluruhnya tidak memiliki ijin tambang resmi dari Pemerintah Bojonegoro. Kurang 

lebih ada 10 penambang pasir illegal di Desa Banjarsari tepatnya berada di Dusun 

Peterongan. Para penambang pasir illegal tersebut menggunakan alat tradisional 

untuk melakukan kegiatan penambangan.8 

Dalam pertambangan illegal yang ada di Desa Banjarsari terdapat beberapa 

aktor yang terlibat. Aktor-aktor dalam pertambangan illegal tersebut antara lain 

adalah pihak elite tambang, pihak elite desa, aparat kepolisian setempat, pihak dinas 

teknis pertambangan yang terdiri dari Dinas ESDM dan pihak BLH. Selain aktor-

aktor tersebut diduga terdapat juga campur tangan dari Bupati karena Bupati 

mengeluarkan Perbup yang didalamnya mengijinkan para penambang tradisional 

menambang di kawasan Bengawan Solo. Padahal kawasan Bengawan Solo tidak 

boleh digunakan untuk kegiatan menambang karena kawasan Sungai Bengawan 

Solo tidak masuk kedalam Wilayah Pertambangan (WP). 

Selain itu banyak sekali masyarakat Desa Banjarsari yang menolak kegiatan 

penambangan illegal karena menurut mereka kegiatan tersebut telah merusak dan 

mencemari desa tanpa adanya pembangunan kembali. Kerusakan-kerusakan yang 

terjadi pada Desa Banjarsari yaitu jalan desa rusak, tercemarnya polusi udara di 

desa serta tanah sekitar lokasi pertambangan illegal mengalami longsor. Kerusakan-

                                                           
8 Ibid 



9 
 

kerusakan tersebut menyebabkan masyarakat desa takut dan tidak nyaman dalam 

beraktifitas di desa. 

Masyarakat Desa Banjarsari melakukan berbagai cara untuk menolak 

adanya kegiatan penambangan pasir illegal di Sungai Bengawan Solo. Mengadu 

kepada Elite Desa Banjarsari khususnya Kepala Desa hingga melakukan aksi 

sepihak berupa meminta pungutan uang kepada setiap truk penambang telah 

dilakukan oleh masyarakat desa. Tidak hanya warga, masyarakat yang berprofesi 

sebagai ojek perahu di bengawan solo juga tertanggu dengan keberadaan para 

penambang ilegal. Karena menurutnya penambang ilegal membuat para 

penumpangnya tidak nyaman sekaligus takut akan dampak yang ditimbulkan dari 

kegiatan ilegal tersebut. 

Mekanisme dari relasi pertambangan illegal tersebut bermula ketika pihak 

elite tambang menjalin komunikasi atau relasi dengan pihak elite desa dengan 

memberikan sejumlah komisi berupa uang yang diberikan setiap minggunya atau 

setiap bulannya yang dimana komisi tersebut bertujuan supaya pihak elite desa 

terutama Kepala Desa Banjarsari memberikan ijin menambang di kawasan Sungai 

Bengawan Solo. Tidak hanya itu komisi tersebut juga digunakan untuk membantu 

para penambang agar penambang bisa bebas keluar masuk desa untuk mengambil 

dan menjual hasil tambang.  

Kemudian pihak elite tambang dan pihak elite desa menjalin sebuah 

komunikasi dengan pihak aparat kepolisian setempat guna memberikan keleluasaan 

pada penambang untuk menambang di kawasan Sungai Bengawan Solo. Selain itu 

elite tambang juga berharap kepada pihak aparat kepolisian setempat untuk 

memberitahukan kepada para penambang ketika akan adanya sidak dari pihak 

pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Tidak berhenti disitu, karena elite desa dan elite tambang desa memiliki 

relasi yang bekerja di dinas yang berkaitan dengan pertambangan tepatnya di Dinas 

ESDM dan Balai Lingkungan Hidup, mereka meminta tolong kepada relasi mereka 

untuk menjalin kerja sama dalam penambangan di Desa Banjarsari. Kerja sama 

yang diinginkan elite desa dan elite tambang desa ini adalah kerja sama untuk 
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melindungi penambangan tersebut agar bisa terus beroperasi. Relasi kerja sama 

tersebut tidak gratis karena pihak elite tambang Desa Banjarsari dan pihak elite 

Desa Banjarsari tetap memberikan sebuah komisi kepada para oknum di dinas 

terkait demi kelancaran hubungan relasi dalam pertambangan illegal di kawasan 

Bengawan Solo, Desa Banjarsari. 

Bagan 3.7. Relasi Antar Elite Pertambangan Illegal Sebelum UU No.23 Tahun 

2014 

 

 Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

seluruh penerbitan ijin tambang telah diambil alih oleh pihak Pemerintah Provinsi. 

Efek dari undang-undang tersebut juga mempengaruhi relasi antar elite dalam 

pertambangan ilegal di Desa Banjarsari. Relasi tersebut juga merambah ke ranah 

provinsi. Dalam ranah provinsi yang terlibat dalam relasi pertambangan ilegal 

adalah DPRD Jatim dan Dinas ESDM Jatim.  

Kedua instansi tersebut bisa terlibat karena keduanya merupakan dinas 

teknis pertambangan Jatim yang dimana dinas teknis pertambangan pasti akan 

terjun langsung ke lokasi yang digunakan untuk pertambangan. Dari situ kedua 

dinas teknis ini menjalin relasi dengan dinas teknis Bojonegoro untuk melegalkan 

pertambangan ilegal di Desa Banjarsari. Hal tersebut diungkap langsung oleh 

Bapak Anto bahwa kedua dinas teknis tersebut memang terjadi relasi dalam 

pertambangan di Sungai Bengawan Solo. 
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Relasi tersebut bertujuan agar pertambangan illegal di sekitar Sungai 

Bengawan Solo tetap bisa beroperasi dan menguntungkan bagi Desa Banjarsari dan 

Kabupaten Bojonegoro. Keuntungan yang diterima dinas teknis provinsi dari relasi 

tersebut berupa komisi yang diberikan oleh dinas teknis Kabupaten Bojonegoro 

serta elite penambang desa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat bagan 3.8. di bawah 

ini. 

Bagan 3.8. Relasi Antar Elite Pertambangan Illegal Sesudah UU No. 23 Tahun 

2014 

Sumber: Penelitian Lapangan 

 

Elite Strategis Dalam Pertambangan Illegal 

Konsep pertama elite merupakan sebagian pilihan atau bunga yang memiliki 

nilai pilihan tersendiri atas beberapa barang yang diajukan untuk dijual yang 

dimana barang-barang tersebut dijadikan sebagai sebuah objek. Elligere merupakan 

bahasa latin dari elit yang dimana mempunyai sebuah makna memilih. Makna 

tersebut kemudian diartikan sebagai sebagian masyarakat yang mempunyai 

kewenangan tertinggi dalam tatanan masyarakat. Untuk pengertian yang lebih luas 

lagi elit merupakan sebagian masyarakat yang memiliki jabatan tertinggi didalam 

tatanan masyarakat. Atau bisa diartikan sebagai orang-orang yang tergabung dalam 

tatanan masyarakat yang mempunyai sedikit kemampuan lebih dari masyarakat lain 
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sehingga orang-orang tersebut mendapatkan kekuasaan sosial daripada masyarakat 

lain.9 

Menurut Suzzane Keller Elite Strategis merupakan pihak-pihak yang 

memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa 

didalam maupun diluar pemerintahan. Dan golongan elite ini ada karena ada timbul 

awalnya dari solidaritas organis dalam arti bahwa kekuasaan umum atau ruling elite 

yang mana tidak dapat berhubungan langsung dengan tiap anggota masyarakat 

secara individu dan akan tetapi perlu berkomunikasi dengan organ dalam 

masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat kekuasaan atau strategic elite. Untuk 

pertambangan illegal yang ada di Bojonegoro sebelum adanya UU No. 23 Tahun 

2014 elite strategisnya adalah pihak Elite Desa Banjarsari. Pihak Elite Desa 

Banjarsari bisa disebut elite strategis karena Elite Desa Banjarsari bisa mengatur 

daerah pemerintahannya dan diluar daerah pemerintahannya. Elite Desa Banjarsari 

di dalam daerah pemerintahannya bisa membuat masyarakat desa mau menerima 

adanya penambang illegal.10  

Sedangkan diluar daerah pemerintahannya Elite Desa Banjarsari bisa 

mengatur pihak Kabupaten Bojonegoro untuk mau menerima adanya penambang 

illegal dengan cara menjalin kerja sama dengan relasi yang elite desa kenal supaya 

penambangan illegal yang ada di kawasan desanya tetap bisa beroperasi meskipun 

ditentang oleh pemerintah contohnya seperti menjalin kerja sama dengan dinas 

teknis pertambangan Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Dinas ESDM dan 

Balai Lingkungan Hidup. 

Setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 atau ketika 

kewenangan pemberian izin telah dipindahkan ke Provinsi Jawa Timur elite 

strategisnya berubah menjadi ke pihak dinas teknis pertambangan Kabupaten 

Bojoengoro. Dinas teknis pertambangan Kabupaten Bojonegoro bisa disebut elite 

strategis karena didalam daerah pemerintahannya mereka bisa mempertahankan 

                                                           
9 Keller, Suzzane. 1984. Penguasa dan Kelompok Elite. Rajawali. Jakarta.hal 33 
10 Hidayat, Aditya. 2018. Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Illegal: Studi Tentang 

Pertambangan Illegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro. Universitas Airlangga 

Surabaya. 
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serta memanfaatkan pertambangan illegal yang ada di Desa Banjarsari dengan cara 

menjalin kerja sama dengan Elite Desa Banjarsari.  

Sedangkan diluar daerah pemerintahannya dinas teknis pertambangan 

Kabupaten Bojonegoro menjalin kerja sama dengan dinas teknis pertambangan 

Provinsi Jawa Timur untuk mau mempertahankan pertambangan illegal yang ada 

di Desa Banjarsari. Kedua elite strategis inilah yang membuat pertambangan illegal 

di Desa Banjarsari bisa bertahan dan tetap beroperasi hingga saat ini meskipun 

kewenangan pemberian izin dan pengawasan pertambangan telah dirubah ke dalam 

provinsi. 

Menurut Keller sebagai penguasa sekelompok elite dapat memonopoli 

sebuah kekuasaan yang dimana bertujuan untuk memudahkan para elite melakukan 

tujuan-tujuan yang direncanakan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh dinas 

teknis pertambangan Kabupaten Bojonegoro yang dimana menggunakan 

kewenangan dan kekuasaannya secara pribadi untuk memberikan izin 

pertambangan kepada para penambang illegal yang ada di Desa Banjarsari. Padahal 

dinas teknis pertambangan Kabupaten Bojonegoro juga bisa untuk tidak 

menggunakan kekuasaannya dalam memberikan izin tambang apabila persyaratan 

pembuatan izin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pemberian izin tersebut 

mencerminkan bahwa dinas teknis Kabupaten Bojonegoro telah salah dalam 

menggunakan kekuasaannya. 

 

Kesimpulan 

Kesimpulannya adalah bahwa relasi antara elite tambang desa dengan elite 

desa Banjarsari merupakan relasi yang terstruktur. Relasi tersebut bisa dikatakan 

terstruktur karena hingga sampai saat ini relasi tersebut masih tetap ada dan terjalin. 

Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang telah di raup oleh para pelaku skandal 

pertambangan ilegal ini. Para pelaku tidak menyadari bahwa dibalik keuntungan-

keuntungan yang mereka raup ada kerugian yang menimpa masyarakat Desa 

Banjarsari. Kerugian tersebut menghasilkan ketidaknyamanan bagi masyarakat 
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desa. Ketidaknyamanan secara tidak langsung memberikan tekanan batin bagi 

masyarakat desa.  

Relasi tersebut sudah menyalahi aturan dan undang-undang yang dimana 

seharusnya pada kawasan Sungai Bengawan Solo tidak diperbolehkan untuk 

dijadikan lokasi tambang. Mereka juga menyalahi kewenangan yang diberikan oleh 

Bupati yang dimana hanya memperbolehkan penambang tradisional menambang di 

Bengawan Solo. Selain itu para elit tambang desa juga tidak menyadari bahwa 

kegiatan yang mereka lakukan memberikan dampak buruk bagi desa mulai dari 

jalan rusak, udara tercemar dan tergerusnya tanah disekitar Bengawan Solo yang 

bisa mengakibatkan longsor dan banjir.  

Para elite Desa Banjarsari khususnya Kepala Desa tidak pernah 

mendengarkan keluhan-keluhan yang diajukan oleh masyarakat desa. Sebaliknya 

Kepala Desa seakan-akan tidak memperdulikan keluhan yang dilayangkan oleh 

warganya. Berbagai protes sudah pernah dilakukan masyarakat desa mulai dari 

musyawarah hingga memblok jalan desa tetapi sama sekali tidak menghasilkan 

keputusan yang pasti. Ini membuktikan bahwa elit desa keluar dari tugasnya yang 

dimana harus melindungi dan mengayomi warganya, elite desa justru malah 

memberikan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi warganya. 
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