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ABSTRAK 

 

  

SYAHRIR, BUDI SETIAWATI DAN SAMSIR RAHIM. PENGAWASAN 

PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

ALAM DI DESA TAMALATEA (STUDI KASUS TAMBANG PASIR 

ILEGAL DI DESA TAMALATEA KECAMATAN MANUJU KABUPATEN 

GOWA.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah 

terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait dengan tambang pasir ilegal, serta 

untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dan mendukung dalam 

pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dalam 

kasusu tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan informan 6 (Tujuh) orang 

yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan 

informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan instrument berupa: Teknik pengumpulan observasi dan 

dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sumber daya alam diantara membuat perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan. Dalam upaya pengawasan pemerintah daerah tersebut sangat 

dipengaruhi oleh faktor  pendukung dan faktor penghambat yaitu faktor 

pendukukung seperti perencanaan dan pelaksanaa sedangkan dari faktor 

penghambat yaitu Kualitas dan Kuantitas (SDM), finansial atau dana dan juga 

sarana dan prasarana, kemudian kurangnya finansial atau dana serta faktor 

pendukung yaitu partisipasi masyarakat, tersedianya kantor pengaduan, dan juga 

pengawasan yang terkadang kurang efektif, sehingga mengakibatkan masih ada 

masyarakat yang nekat dalam penambangan pasir ilegal 

 

Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah, Daerah, dan Tambang Pasir Ilegal . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatau negara yang memiliki potensi pertambangan 

yang sangat potensial, bukan hanya untuk kebutuhan negeri tapi juga 

dimanfaatkan untuk dunia Internasional. Indonesia dikenal negeri yang kaya 

dengan kandungan mineral. Secara regional Indonesia berada di posisi 

tumbukan kedua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. 

Akibat pertemuan kedua lempeng itu telah menempatkan Indonesia sebagai  

negara yang rawan bencana, namun  adanya pergerakan lempeng tersebut 

menghasilkan bentuk tektonik yang lengkap, kondisi geologi tersebut 

mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan 

galian bermutu lainnya. Sumber daya pertambangan adalah sumber daya yang 

tidak dapat diperbaharui, maka dari itu kegiatan pertambangan harus 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  

Keberadaan tambang galian C (pasir) ditengah masyarakat adalah wujud 

usaha masyarakat untuk mempertahankan hidupnya dengan usaha 

meningkatkan pendapatan. Penambang dan masyarakat yang bertempat tinggal 

di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.  

Kerusakan sumber daya alam terus menerus mengalami peningkatan, 

baik untuk jumlah maupun sebaran wilayah.Secara fisik kerusakan itu 

disebabkan oleh meningkatnya eksploitasi yang dilakukan individunya sendiri, 
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tidak hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi dukungan sumber daya 

alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan terlindung dan konservasi yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

Pemerintah sudah mengatur kegiatan penambangan tersebut dan 

mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dan kemudian 

diganti dengan  Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batu bara. Kedua Undang-undang tersebut  mengatur tentang 

pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Penggolongan bahan 

galian didalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha 

pertambangan adalah pertambangan mineral dan pertambangan batubara. 

Pertambangan bahan mineral digolongkan menjadi empat jenis yaitu 

pertambangan bahan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, 

dan pertambangan batuan.  

Seiring datangnya era otonomi daerah yang dengan diterapkanya 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka 

setiap daerah/wilayah memiliki hak untuk mengelolah sendiri segala urusan 

pemerintahanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayahnya. Maka 

dari itu pemerintah daerah juga berwenangan dalam mengelolah sumber daya 

alam yang dimiliki wilahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat, 

karena otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk pemacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, 

menggalakkan prakarsa dan peran serta  masyarakat serta peningkatan 
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pendayagunaan potensi wilayah secara optimal dan terpadu dengan nyata, 

dinamis serta bertanggung jawab.  

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan wewenangan pengelolan sumber daya alam 

khususnya pertambangan kepada masing-masing wilayah/daerah. Kewenangan 

untuk pengelolaan tambang dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota telah 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan perundang-undangan 

tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal 

ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.  

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX 

mengenai Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan 

penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, 

pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan 

mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

bahaya dan tidak merusak  lingkungan 

Di Kabupaten Gowa tambang mineral bukan logam merupakan salah satu 

sumber PAD terbesar,luas areal tambang mineral bukan logam seluas 271 Ha. 

Berdasarkan informasi masyarakat setempat di Desa Tamalatea Kecamatan 

Manuju. Luas areal  tambang mineral bukan logam  sendiri seluas 30 Ha 

persegi. 
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Salah satu desa yang ada di Sulawesi Selatan memiliki potensi 

pertambangan yang potensial yaitu Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa yang sekaligus merupakan salah satu daerah di Sulawesi 

Selatan yang menjadi penghasil bahan tambang galian C (pasir). Proses 

penembangan pasir ilegal juga selalu di konotasikan dengan merusak ekologi. 

Keanekaragaman hayati menjadi  terganggu dan kerusakan infrastruktur serta 

alam baik dalam areal pertambangan dan di luar tambang.  

Permasalahan yang di hadapi akibat eksploitasi tambang tersebut yang 

ada didesa tamalatae yang sesuai observasi awal peneliti yaitu semakin 

melebarnya aliran air sungai akibat aktivitas tambang yang di lakukan dan 

membuat  kerusakan persawahan yang ada disekitar tambang tersebut dan 

ketika hujan lebat pelebaran semakin bertambah dan berpotesi longsor sampai 

kepemukiman masyarakat yang ada di sekitar tambang tersebut. 

Pelaku bisnis selalu berorientasi ekonomi, artinya berusaha memperoleh 

keuntugan semaksimal mungkin dengan modal yang terbatas. Pandangan 

seperti itu memiliki resiko besar dan menyebabkan dampak yang akan 

menurunkan tingkat kualitas lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya 

alam harus tetap diperhatikan asas konservasinya, namun tidak hanya cukup 

dengan mengatakan pengelolaan konservasi tetapi menjadi pengelolaan bisnis 

konservasi (Marsono, 1999).  

Kerusakan yang disebabkan keberadaan tambang galian c (pasir)  

berdampak terhadap faktor fisik yang terjadi adalah mempengaruhi tingkat 
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kualitas air untuk irigasi  kebisingan dan debu, kerusakan infrastruktur seperti 

jalan serta raenase akibat eksploitasi tambang tersebut. 

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, 

dimana memiliki arti suatu proses mengawasi atau mengevaluasi suatu 

kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya sebuah 

pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang 

memuaskan, baik organisasi itu sendiri maupun bagi pekerjanya. Melaksanakan 

pekerjaan yang hanya mungkin dengan baik jika tenaga kerja yang diberikan 

pekerjaan paham arti, makna dan ruang lingkup dari pekerjaan yang 

dilaksanakan.Siswanto (2005:297), mendefinisikan “pengawasan sebagai 

sebuah usaha sistematik dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 

perencanaan, mendisain sistem informasi umpan balik, membandingkan 

aktivitas nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan dalam menjamin  cara efisien dan efektif dalam mewujudkan 

tujuan. 

Aktivitas penambang pasir secara ilegal yang tidak terkontrol yang 

dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan social dan lingkungan 

masyarakat dengan adanya kegiatan penambang pasir secara ilegal yang 

merupakan suatu fenomena sosial yang dilakukan terus menerus. Fenomena ini 

menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi 

social masyarakat, terutama yang berada disekitar wilayah areal perambangan 

pasir secara ilegal. 
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Peningkatan usaha pertambangan pasir dimaksudakan untuk 

penggunaan sumber daya alam untuk menyokong pembangunan  dalam 

lingkungan hidup masyarakat. Pembangunan ini adalah proses dinamis yang 

terjadi pada suatu bagian dalam ekosistem yang akan berpengaruh pada seluruh 

bagian kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa pada era pembangunan dewasa 

ini, sumber daya alam harus di kembangkan semaksimal mungkin secara 

bijaksana dengan cara yang baik dan seefisien mungkin. Kerugian-kerugian 

dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan perlu diperhitungkan, itulah 

sebabnya dalam setiap usaha pembangunan, ongkos-ongkos sosial dengan 

menjaga kelestarian lingkungan harus diperhitungkan. Sedapat mungkin tidak 

memberatkan kepentingan masyarakat umum sebagai konsumen dari hasil 

pembangunan tersebut.   

 Kecamatan Manuju merupakan kecamatan yang mempunyai sumber daya 

alam yang cukup besar dan merupakan tempat berdomisilinya penduduk yang 

semakin meningkat. Fenomena ini, memeberikan implikasi kepada segala 

bidang kehidupan pedesaan dan salah satu diantaranya adalah implikasi 

terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya 

alam terkhusus pada penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Manuju. 

Walaupun penambangan sudah di atur secara jelas dalam undang-

undang, akan tetapi permasalahan linkungan tetap terjadi, hal ini dikarenakan 

penggalian bahan mineral bukan logam khusunya pasir tidak terkendali dan 

kurang di awasi. Seperti yang terjadi di  Desa Tamalatea Kabupaten Gowa 

sampai saat ini belum terhenti, keadaan itu tentunya sangat mempengaruhi 
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pengelolaan sumber daya alam yang secara garis besar mampu berakibat pada 

kerugian negara. Lantas bagaimana langkah-langkah pengawasan Pemerintah 

Daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait penambangan pasir secara 

illegal?  Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk memfokuskan 

penelitian pada  “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan 

Sumber Daya Alam Di Desa Tamaltea (studi kasus tambang pasir ilegal di 

Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang 

pasil illegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa?   

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat  dalam 

pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengeloalaan tambang 

pasir illegal di Desa Tamalatea  Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap 

pengelolaan sumber daya alam di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 

Pemerintah Daerah terhadap tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea Kec. 

Manuju Kab. Gowa. 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini membuka kesempatan bagi penulis sebagai 

mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara untuk memahami konsep 

pengawasan pemerintahan daerah dari fenomena empiris. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memotivasi pemerintah Desa Tamalatea 

dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam agar dapat berujung pada 

pembangunan yang menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian, Konsep dan Teori 

1.  Konsep Manajemen  Pengawasan 

a. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan berasal dari kata “awas” mendapat awalan “peng”dan 

akhiran “an” , atinya pemilikan dan penjagaan. Sebenaranya pengertian 

pengawasan dari asal kata dasar “awas” maknanya mengajak agar seseorang 

atau beberapa orang dalam melakukan suatu kegiatan penuh dengan kehati-

hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan. 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya “awas” , 

sedangkan dalam bahasa inggris di sebut controlling yang diterjemahkan 

dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling 

lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli telah di 

samakan pengertian “controlling”  ini dengan pengawasan atau  termasuk 

pengendalian. 

Handoko  (2004:359)  menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu 

proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dalam manjemen 

dapat tercapai . berkenaan dengan cara pembuatan kegiatan suatu dengan 

direncanakan. Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat 

dengan perencanaan dengan pengawasan dengan kenyataan bahwa langkah 

awal dalam pengawasan adalah mertencanakan. 
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  Menurut Herujito (2006:242) definisi pengawasan 

(controlong)sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah 

mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi. Dalam praktek kita lihat,kegagalan suatu rencana bersumber 

pada dua hal,yaitu: 

1. Akibat pengaruh diluar jangkauan manusia (force major) 

2. Pelaku yang melakukan tidak memenuhi persyaratan yang diminta. 

  Kemudian menurut Terry dan Lesile (2005:238) pengawasn adalah 

proses mengevaluasikan pelaksanaan kerja dengan membandingkan 

pelaksanaan actual dengan apa yang di harapkan (goal and objective) serta 

melakukan tindakan yang perlu. 

  Menurut Bohari (2002:3) pengertian pengawasan yang 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya agar apa yang  direncanakan  

diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan tadi,sehingga 

berdasarkan pengamatan tersebut dapatdi ambil suatu tindakan untuk 

memperbaikannya demi tercapainya wujud semula. 

  Siagian (2005:125)  mengartikan salah satu fungsi organik 

manajemen yaiitu suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi 

guna menjamin bahwa seluruh pekerjaan agar sesuai yang telah direncanakan 

yang telah di tentukan sebelumnya. 

  Sehingga dapat ditarik keimpulan bahwa pengawasan merupakan 

sistem proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah 
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direncanakan dan dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjan yang 

sedang berjalan sesuai dengan apa yang dinharapkan dapat diperbaiki dan 

dan tidak terulang dikemudian hari. 

b. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan  

   Menurut Robert J. Moker dalam Effendi (2014:211), 

mendefinisikan tentang manajemen pengawasan yaitu suatu usaha sistematis 

untuk menentukan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang system informasi unpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetantukan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi untuk 

mengefektifkan dan mengefesiensikan sumber daya perusahaan agar tujuan 

organisasi tercapai. 

1. Penetapan standar Pelaksanaan  

 Pemimpin harus menetapkan standar atau alat ukur. Standarisasi 

mengandung arti sebagai suatu satuan ukur yang dapat digunakan sebagai 

patokan untuk penilaian hasil tujuan,sasaran,kuota, dan target 

pelaksanaan digunakan sebagai standar. Pengukuran kinerja dengan 

membandingkan hendaknya berdasarkan pandangan kedepan, dengan 

pandangan kedepan berarti jika ada penyimpangan, maka penyimpangan 

ini dapat di perbaiki dalam pelaksanaan nanti. 

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  

 Menentukan pengukuran dalam  pelaksanaan kegiatan, maksudnya 

mengukur kegiatan setiap jam,setiaphari,setiap minggu,setiap bulan, dan 
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setiap tahun. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan apakah 

tertulis, inpeksi visual, melalui telepon. Siapakah yang akan terlibat 

manajer atau staf. 

 Alat pengukuran bagi hasil pekerjaan, pada dasarnya terdapat baik 

pada rencana  keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan 

kata lain rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan 

pekerjaan. Agar alat penilaian di ketahui benar dalam bengawasan.  

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  

  Fase ini dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. 

Dengan menilai membandingkan hasil pekerjaan (actual result) dengan 

alat pengukur yang sudah di tentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat 

melakukan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu: standar atau alat 

pengukur standar. 

  Tindakan perbaikan yang segera atau tindakan mendasar, tindakan 

perbaikan yang mendasar menanyakan bagaimana dan mengapa kinerja 

sudah menyimpang dan kemudian melangkah untuk mengoreksi sumber 

ketimpangan itu. Penyimpangan-peyimpangan yang terjadi mungkin  

disebabkan oleh standar kinerja yang tidak realisti. Artinya tujuan ini 

barang kali terlamapu tinggi atau terlampau rendah. Dengan pengawasan 

yang dilakukan ini dapat memastikan terjadi atau tidaknya penyimpangan. 

4. Membandingkan Standar dan Analisi Penyimpangan 

 Perbandingan pelaksanan dengan standar dan analisis 

penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata 
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dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini memungkinkan 

terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang 

mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan (deviasi). 

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan 

 Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase sebelumnya 

dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, 

tindakan yang di ambil utuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang 

menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya, untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Maka 

pertama-tama haruslah di analisis apa yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan itu ,dan harus di ketahui lebih dulu yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan.  

 Menurut Kadarman dalam Sule dan Saefullah (2015:97) pengawasan 

terdiri dari. 

a. Penetapan standar pelaksanaan  

Perencanaan adalah tolak ukur untuk merancang pengawasan maka 

secara logis bahwa langkah pertama dalam  pengawasan adalah 

mebnyusun rencana 

b. Mengukur kinerja 

Dalam pengawasan adalah mengukuur atau mengevaluasi kinerja 

yang di capai terhadap standar  yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan dari definisi tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa manajemen pengawasan adalah mengukur kinerja dengan 
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menetapkan standar standar pelaksanaan, penentuan pengukuran, 

pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan  

dengan standar dan analisis penyimpangan, serta mengambil tindakan 

koreksi, agar suatu kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai 

tujuan rencana, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan 

penyelewengan dalam organisasi 

c. Teknik Pengawasan  

Siagian (2008: 139-140) teknik pengawasan pada dasarnya 

dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua 

teknik yaitu pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak 

langsung (indirect control). 

a. Pengawasan langsung ( direct control) 

Dalam pengawasan langsung dapat dilakuakan dengan peninjauan 

yaitu inpeksi dengan jalan melihat secara pribadi sehingga dapat dilihat 

sendiri pelaksanaan pekerjaan. Ini merupakan tugas pemerintah dalam 

aktivitasnya, ada yang mengatakan bahwa cara ini yang terbaik, karena 

melakukan kontak langsung. Kesukaran dalam praktek dapat dilihat 

langsung dan tidak dapat di kacaukan. Pengawasan langsung ini dapat 

berbentuk: 

1. Inspeksi langsung 

 Inspeksi langsung merupakan mengawasi dengan jalan meninjau 

secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 

Cara pengawasan seperti ini mengandung kelemahan, seperti bawahan 
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merasa diamati secara keras dan kuat sekali. Dilain pihak inilah cara 

yang terbaik, sebagai alasan kontak antara atasan dengan bawahan 

dapat dipererat. Dengan cara ini kesukaran dalam praktek dapat dilihat 

langsung. Begitupula dengan kenyataan yang sesungguhnya mudah 

didapat, tidak akan dikacaukan oleh pandangan bawahan sebagaimana 

mungkin terselip pada cara pengawasan dengan laporan tertulis 

(Manullang 2004: 178-179). 

2. Pengamatan langsung ( on the spot observation) 

Pengamatan langsung merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan pemimpin untuk mengetahui pekerjaan bawahannya dengan 

melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam 

menyelenggarakan tugasnya. Tekhnik ini dapat berakibat sangat positif 

dalam pelaksanaan strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan 

karena pengamatan langsung memilki berbagai manfaat yang dapat 

dipetik, seperti perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang 

jalan pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi 

manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila 

diperlukan manajemen dapat memberikan pengarahan tentang tata cara 

bekerja yang baik benar. Selain itu, dengan pengamatan langsung para 

bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam 

diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh”. Kelemahan 

yang terdapat dalam teknik ini adalah waktu manajemen yang sangat 
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berharga akan tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam 

bentuk ini (Siagian 2008: 259-260). 

3. Melaporkan langsung (on the spot report) 

Pada dasarnya cara melaporkan langsung hampir sama pada 

pengawasan lisan dan tertulis pada pengawasan tidak langsung, yang 

membedakannya adalah „waktu‟. Pada saat pengawasan para pegawai 

ataupun petugas lapangan memberikan laporan langsung kepada 

pemimpin yang datang ke lapangan. Sehingga diharapkan dengan 

adanya upaya laporan langsung tersebut dapat diambil tindakan-

tindakan strategis apabila diperlukan dengan segera. Namun karena 

banyak dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam 

organisasi besar maka seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu 

melakukan pengawasan langsung, karena itu sering juga pemimpin 

melakukan pengawasan tidak langsung. 

b. Pengawasan Tidak Langsung (indirect control)  

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jarak 

jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan dari masyarakat setempat. 

Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. 

1.  Laporan lisan 

Pengawasan melalui laporan lisan biasanya dilakukan dengan 

mengumpulkan fakta-fakta dengan laporan lisan yang diberikan 

bawahan. Wawancara ditujukan kepada orang-orang atau sekumpulan 

orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang 
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ingin diketahui terutama tentang hasil yang sebenarnya (actual results) 

yang dicapai bawahannya. Dengan cara ini kedua pihak aktif, 

bawahamemberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan 

atasanmenannyakan lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang 

diperlakukannya. Pengawasan dengan cara seperti ini dapat 

mempererat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara 

diantara mereka (Manullang 2004: 178). 

2. Laporan tertulis 

Laporan tertulis yaitu suatu pertanggung jawaban mengenai 

pekerjaan yang dilakukannya, sesuai dengan arahan dan tugas tugas 

yang diberikan atasan kepadanya. Dengan laporan tertulis yang 

diinstriksukan oleh bawahan, atasan dapat melihat apakan bawahan 

melaksanakan tugas-tugas yang dikasihkan kepadanya dengan 

penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang diberikan kepadanya. 

Kesulitan dari pemberian pertanggungjawaban adalah bawahan tidak 

dapat menggambarkan semua kejadian dari aktivitas seluruhnya. 

Tetapi laporan dapat pula disusun sedemikian rupa, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih baik. Dengan laporan tertulis, 

pimpinan sulit menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa yang 

berupa pendapat. Keuntungan laporan tertulis adalah dapat diambil 

manfaatnya oleh banyak pihak yakni oleh pimpinan guna pengawasan, 

dan pihak lain yaitu untuk penyusunan rencana berikutnya (Manullang 



 

41 
 

2004: 180). Sedangkan menurut Bohari (1992: 25), beliau telah 

membagi teknik pengawasan menjadi dua yaitu: 

 

 a. Pengawasan preventif 

Pengawasan preventif bertujuan untukmencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan kegiatan. Pengawasan 

preventif ini juga biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus 

ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. 

Tujuan-tujuan pengawasan preventif secara lebih rinci yaitu : 

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang 

dari dasar yang telah ditentukan.  

2. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan 

kegiatan secara efisien dan efektif. 

3. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 

4. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi 

sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. 

b. Pengawasan represif 

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan 

dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa 

yang direncanakan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengetahui 

apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilaksanakan itu telah 

mengikuti kebijakan dan ketetapam yang telah ditentutakan. 

Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk: 
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1.  Pengawasan dari jauh, yaitu pengawasan yang dilaksanakan  

dalam cara pengujian serta penelitian terhadap surat-surat 

pertanggung jawaban dengan bukti-bukti terkait kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan. 

2. Pengawasan dari dekat, yaitu pengawasan yang dilakukan di 

tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. 

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

teknik pengawasan adalah suatu cara yang dipakai dalam 

pengawasan untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang ada 

telah sesuai dengan yang direncanakan.  

Berdasarkan konsep di atas yang dimaksud jenis pengawasan peneliti 

menyimpulkan ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk 

mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 

memastikan tujuan organisasi tercapai. 

2. Konsep Pemerintahan Daerah 

Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-

daerah Provinsi. Daerah provinsi  dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan  

Kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dengan perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
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Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam Himpunan 

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa 

pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat 

daerah sebagai  penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyelenggara 

pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi 

pemerintah daerah. 

Adapun fungsi pemerintah menurut Bintoro dalam bukunya Inu 

Kencana Syafiie adalah. “Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara 

yang memberikan kebebasan cukup luas kepada anggota warga negara untuk 

menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan 

jangan terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. 

Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintahan sebagai pemegang 

wewenang kepercayaan dalam mengusahakan kepentingan masyarakat secara 

menyeluruh, harus mengusahakan pula keadilan.Hal ini perlu dinyatakan 

dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan bawah/lemah (kedudukan 

ekonominya)” (Syafiie, 2001:15-16). 

Fungsi Pemerintah Daerah  menurut Bintoro diatas maka dikatakan 

bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 

membangun dan mengembangkan minat serta kemampuan yang dimilikinya 

tidak dengan campur tangan dari pemangku kepentingan tetapi dilain pihak 

pemerintah juga sebagai pemegang wewenang dalam  peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan golongan 
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lemah. Hal ini dapat diartikan bahwa fungsi dari pemerintah adalah sebagai 

pendorong dan pemegang mandat dalam meningkatkan sumber daya manusia 

yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, 

diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kepentingan dan 

keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan , pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan daerah  yang diatur dan dilakukan dengan adil serta selaras 

berdasarkan Undang-Undang. 

Penyelenggara urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan 

hubungan antar struktur pemerintahan.Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kriteria di atas 

terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

kabupaten dan daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten dan 

kota. Urusan pemerintahan kabupaten dan kota yang telah bersifat pilihan 

meliputi urusan pemerintah yang dengan nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, keakasan, dan 

potensi unggulan daerah yang terkait. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah adalah menjalankan otonomi yang begitu luas untuk 
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mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas-asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah memiliki 

hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah 

lainnya.Hubungan tersebut yaitu hubungan wewenang, keuangan, pelayanan, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut 

dilaksanakan secara adil dan selaras. 

3. Konsep Sumber Daya Alam 

  Cadangan (reserve) adalah bagian dari sumber daya alam dan energi yang 

meliputi seluruh  kandungan geologi yang dapat digali secara sistematis. 

Keberhasilan cadangan akan begitu tergantung dengan rasio cadangan 

dengan pemakaian (reserve to use ratio) apabila rasio tersebut konstan tinggi 

maka keberadaannya tidakl terlalu mencemaskan (availabelity adequate) 

yang tercermin dalam harga sumber daya alam dan energi yang relatif 

rendah, biaya eksploitasi rendah royaliti sewa yang murah serta rasio antara 

kapital dan tenaga kerja yang rendah.  

Tujuan pengolahan sumber daya alam serta energi untuk mencapai 

tingkat penggunaan yang optimal tergantung pada tingkat pemanfaatan. 

Pemanfaatan yang begitu banyak dan sangat tinggi dari eksploitasi akan 

mempercepat habisnya sumber daya alam serta energi (Reksohadiprojo dan 

Pradono, 1993).  

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu kegiatan mengelola, dimana 

kemampuan mengelola tersebut akan menghasilkan lingkungan yang baik. 
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Manajemen lingkungan yang bersifat dinamis dan dapat dilaksaakan serta 

memerlukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kebijakan didalam 

perusahaan. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh baik untuk 

jangka panjang ataupun jangka pendek serta mempunyai penerapan taktis 

maupun strategis. Manejemen lingkungan dalam pelaksanaanya dapat 

dianggap sebagai suatu keuntungan. Manfaat yang penting dari manajemen 

lingkungan adalah perlindungan terhadap lingkungan (Hadiwardyjo, 1997).   

Secara universal sumber daya alam dapat diklasifikasikan dalam dua 

bagian. Pertama adalah kelompok yang disebut stok. Sumber daya tersebut 

dianggap mempunyai cadangan yang tidak banyak  sehingga tereksploitasi 

terhadap sumber daya alam.  

Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang bisa mempengaruhi atau 

bisa juga tidak mempengaruhi stok sumber daya dimasa yang akan datang. 

Dengan kata lain, sumber daya seperti ini diartikan dapat diperbaharui 

(renewable). Kelompok sumber daya tersebut untuk regenerasi ada yang 

bertumpu pada proses biologi dan ada yang tidak. Ikan dan hujan contohnya 

termasuk kedalam kelompok sumber daya regenerasinya bergantung pada 

proses biologi (Fauzi, 2006). 

4. Kegiatan penambangan  

Lahan yang digunakan dalam pertambangan bukan semuanya 

digunakan untuk operasi pertambangan secara bersama, akan tetapi 

terstruktur. Sebagian besar tanah yang terletak di dalam area pertambangan 

menjadi tempat yang tidak poduktif lagi.  



 

47 
 

Sebagian  lahan yang sudah dikerjakan oleh pertambangan tapi belum 

direklamasi juga adalah lahan yang tidak produktif. Lahan bekas galian  

pertambangan menungggu implementasi reklamasi pada tahap akhir 

penutupan tambang. Kalau lahan  selesai digunakan dengan terstruktur 

direklamasi, maka lahan tersebut dapat menjadi tempat produktif.  

Kegiatan pertambangan mengakibatkan banyak perubahan lingkungan, 

seperti perubahan habitat flora dan fauna, perubahan pola aliran permukaan 

air dan air tanah  perubahan bentang alam, perubahan struktur tanah, dan 

sebaginya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan 

intensitas dan sifat yang berfariasi. Selain perubahan pada budaya ekonomi, 

lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan 

sosial,. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan yang berubah 

atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan (Nurdin et. Al, 2000).  

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat 

serius dalam suatu area atau wilayah. Potensi kerusakan tergantung melalui 

faktor kegiatan pertambangan antara lain pada tekhnik pertambangan, 

pengelolaan dan lain sebagainya. 

Sukandarrumidi (2010) berpendapat semakin besar dan luas skala 

kegiatan pertambangan, semakin besar pula areal faktor yang di timbulkan. 

Perubahan lingkungan akibat suatu  pertambangan dapat bersifat mutlak , 

atau tidak dapat dikembalikan kepada keaadan semula. mengubah aliran 

sungai termasuk Perubahan topologi tanah, karena bentuk bukit atau danau 

selama masa pertambangan, sulit dikembalikan keadaannya seperti semula.  
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Kegiatan pertambangan juga berpengaruh terhadap perubahan 

kehidupan social budaya dan ekonomi masyarakat. Perubahan kepemilikan 

tanah, perubahan tata guna,  masuknya pekerja dan lain-lain. Pengelolaan 

dampak pertambangan dengan lingkungan tidak dalam kepentingan 

lingkungan itu sendiri  akan tetapi juga untuk kepentingan manusia. Dan 

salah satu dampak suatu pengelolaan sumber daya alam secara liar salah 

satunya adalah pencemaran lingkungan. 

Pencemaran (polusi) suatu peristiwa masuknya zat dan unsur atau 

komponen lain yang merugikan suatu lingkungan akibat manusia atau proses 

alamia. Segala sesuatu yang menyebabkan pencemaran lingkungan (polusi) 

disebut polutan. Semua zat yang beracun atau metaboliktnya yang termasuk 

didalam lingkungan akan menyebabkan kualitas lingkungan menjadi 

menurun karenanfaktor toksit. Suara zat dapat diartikan polutan (toksit) bila 

timbangan  melebihi batas normal. Polutan dapat berupa panas, suara, radiasi, 

bahan kimia, debu, zat-zat yang dihasilkan mahkluk hidup dan sebagainya 

(soemitra, 2005:23).  

Pencemaran atau polusi merupakan  suatu kejadian yang sudah berubah 

dari bentuk semula pada keadaan yang sangat  buruk. Pergeseran bentuk 

susunan dari kondisi semula pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi karena 

masukan dari bahan –bahan pencemar atau polutan. Bahan pencemar tersebut 

pada umumnya bersifat racun (toksik) yang sangat berbahaya pada organisme 

hidup. Toksisitas atau daya racun pada polutan inilah yang kemudian menjadi 

akibat terjadinya pencemaran (Palar, 2008:33).  
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Soemitrat (2005:23) mengatakan polusi air adalah peristiwa 

masuknya zat, energi, komponen atau unsur lainya ke dalam air, sehingga 

kualitas air terganggu yang ditandai dengan perubahan warna,  rasa dan bau. 

Beberapa contoh polutan antara lain. Fosfat yang berasal dari penggunaan 

pupuk buatan. Dalam PP RI No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran 

Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “ Pencemaran air adalah 

masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, energy, zat, dan atau 

komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air 

menurun sampai ketingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak berfungsi 

lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasall 1,  angka 2).  

Sesuai Undang–undang lingkungan hidup dijelaskan bahwan suatu 

tatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar jika  didalam lingkungan itu 

sendiri dimasukkan atau masuknya sebuah benda lain yang kemudian 

memberikan pengaruh tidak baik terhadap bagian-bagian yang menata 

lingkungan hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi hidup sesuai habitat 

aslinya. 

Air sungai yang memiliki tingkat kadar air dengan debit air yang tidak 

tentu tidak akan mampu mengencerkan polutan-polutan yang berada didalam 

perairan dengan baik. Maka dengan itu, air sungai biasanya tidak dapat lagi 

dimurnikan secara alamiah. Dengan membengkaknya industri yang 

mengalirkan sampah-sampah industrinya kesungai akan semakin tercemar 

dan layak sebagai sumber persedian air (Mahida, 1993:32). 

5.  Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penambangan Ilegal  
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 Peraturan Daerah (Perda) Pada era modernisasi, saat ini masyarakat 

sudah melakukan bermacam hal untuk menuruti keinginannya. Masyarakat 

rela mengengubah tempat pertambangan secara luas. Eksploitasi yang 

diartikan di sini yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk dipakai dan 

dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluannya dalam 

memenuhi kebutuhannya (Nurkartika, 2001).  

Resistensi penambangan tanpa izin/ilegal yang terjadi di Desa 

Tamalatea merupakan dampak dari kemauan untuk bertahan hidup. 

Keinginan tersebut pada mulanya hanya didasari dengan kemauan untuk 

mencari tambahan ekonomi, melihat orang lain dan beberapa alasan lain. 

Kemauan  tersebut kemudian  menjadi hasrat ingin memperoleh keuntungan 

yang lebih tinggi. Hal ini yang kemudian menyebabkan ada satu penambang 

yang masih bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari. 

Semakin berhasil sekelompok masyarakat untuk mengeksploitasi 

sumber daya alam, maka semakin berhasil masyarakat mendapatkan 

keuntungan materi. Usaha yang dilakukan masyarakat penambang tersebut 

merupakan wujud manusia untuk bertahan hidup atau menjaga kelangsungan 

hidup.Hal tersebut menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk 

mengeruk keuntungan dari bisnis tambang pasir.  

Keberadaan penambang pasir di Desa Tamalatea  Kabupaten  Gowa 

yang sudah menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu diantara 

penghasil pasir yang ada di Kabupaten Gowa, dan Penambang 

mempekerjakan masyarakat di desa tersebut untuk  biaya hidup mereka  
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sehari hari. Dimana penambang membutuhkan masyarakat lokal untuk 

pengembangan usahanya begitupun sebaliknya, masyarakat membutuhkan 

penambang pasir tersebut untuk  menigkatkan perekonomian warga serta 

pengembangan wiayah akibat adanya penambang tersebut. Oleh karena itu, 

aktivitas penambang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar 

areal pertambangan.  

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab 

IX mengenai Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan 

penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, 

pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan 

mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

bahaya dan tidak merusak  lingkungan. 

Perda tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam 

Hubungan Dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”. Berdasarkan 

Perda tersebut diketahui bahwa setiap aktivitas penambangan diharuskan 

untuk tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan tempat pertambangan. 

Penambangan yang dilakukan di sungai berakibat kerusakan pada sungai itu 

sendiri. Hal ini disebabkan terbentuknya lubang lubang r yang disebabkan 

oleh mesin penyedot pasir yang mengakibatkan tidak tentunya arus sungai 

dan berdampak kepada tempat di sekitarnya.Apabila pasir dimanfaatkan 

hanya ketika mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, maka 
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kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya saja saat ini peanfaatan 

pasir secara ilegal  tidak mengacu kepada daya dukung lingkungan yang 

berdampak sungai rusak dimana-mana 

B. Kerangka Pikir 

 Saat ini pengawasan terhadap tambang pasir ilegal  belum dilaksanakan 

dengan baik sehingga menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan, 

yang muncul dimasyarakat. Munculnya berbagai penambang liar tentunya sangat 

berdampak negatif bagi lingkungan dan sektor pemukiman yang ada di sekitar 

area tersebut 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema kerangka 

pikir kajian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pikir Penelitian  

  

Pengawasan Pemerintah Daerah 

Terhadap Pengelolaan Sumber Daya 

Alam  

Penertiban Pengelolaan 

Tambang Pasir Ilegal 

Pengawasan pemerintah 

a. Pengawasan Langsung  

1. Inspeksi Lansung 

2. Pengamatan Langsung (on 

the spot observation) 

3. Melaporkan Langsung ( on 

the spot report) 

b. Pengawasan Tidak Langsung  

1. Laporan Lisan 

2. Laporan Tertulis 

 

Faktor 

Pendukung 

1. Pembinaan 

Masyarakat 

2. Partisipasi 

Masyarakat 

 

Faktor 

Penghambat 

1. Kualitas dan 

Kuantitas SDM 

2. Sarana dan 

Prasarana 

3. Finansial 

atau Dana 
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C. Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian ini dapat memfokuskan maslah terlebih dahulu supaya tidak 

terjadi perluasan  permasalahan yang nantinya tidak sesuai tujuan penelitian ini. 

Maka memfokuskan untuk meneliti pada “Pengawasan Pemerintah Daerah 

terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait penambangan pasir secara illegal”, 

mengingat apabila dibiarkan kegiatan seperti ini bukan hanya menyebabkan  

lingkungan yang rusak akan tetapi membahayakan sector lingkungan yang berada 

di disekitar galian tersebut 

D.  Definisi Fokus Penelitian 

1. Pengawasan langsung, Dalam pengawasan langsung dapat dilakuakan dengan 

peninjauan yaitu  dengan jalan inspeksi,pengamatan langsung (on the spot 

observation ), dan melaporkan langsung (on the spot report). Pelaksana tugas 

Melihat secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan, 

dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pengawasan langsung terkait 

tentang tambang illegal. 

2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang di lakukan dengan jarak jauh 

yaitu laporan lisan dan laporan tertulis. Pelaksana tugas dalam pengawasan 

tidak langsung ini dengan cara mengumpulkan fakta fakta yang terjadi di 

tempat tersebut  terkait tambang illegal tersebut.  

3. Factor pendukung yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX 

mengenai Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan 

penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat diwajibkan 
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mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

bahaya serta tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya lingkungan.. 

Sedangkan factor penghambat yaitu tidak adanya mata pencaharian lain bagi 

masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan 

menambang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan danobjek 

penelitian dilaksanakan di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa. Terpilihnya 

lokasi tersebut, karena permasalahan linkungan tetap terjadi, hal ini dikarenakan 

penggalian bahan mineral bukan logam khusunya pasir tidak terkendali dan 

kurang di awasi. serta untuk dapat mengetahui Bagaimana pengawasan 

pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang pasir illegal. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan pengawasan pemerintah daerah terhadap 

pengelolaan tambang pasir illegal. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian ini termasuk kedalam studi 

kasus yang dimana  penelitian ini memeriksa beberapa masalah maupun gejala - 

gejala tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam 

untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer 

(wawancara) dan data sekunder (dokumen – dokumen). 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumber 

data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan 

observasi secara langsung pada informan. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku, dokumen 

– dokumen, tulisan – tulisan ilmiah dari berbagai media, dan arsip – arsip 

resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 

D. Informan 

Informan penelitian adalah orang yang dimintai untuk memberikan informasi 

dari situasi dan kondisi  penelitian. Penentuan informan didalam penelitian ini 

sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan 

cara peneliti akan memilih dan menetukan informan yang memiliki pengetahuan dan 

informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti yaitu :  
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Tabel 1 

Informan 

No Nama Inisial Jabatan Jumlah 

1 Mappatangka Asiz MA Camat Manuju 1 Orang 

2 Safri S Kepala Desa 1 Orang 

 Muh. Amin MA Keteua BPD 1 Orang 

3 Daeng Naba DN Masyarakat 

Sekitar/Penambang 

1 Orang 

4 Daeng Sibali DS Masyarakat 

Sekitar/Penambang 

1 Orang 

5 Hamdan H Masyarakat 

Sekitar/Penambang 

1 Orang 

   Total 6 Orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang begitu penting dalam 

penelitian,karena itu seorang peneliti wajib cekatan dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk mendapatkan data yang diperoleh.  Teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut  
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1. Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna 

memperoleh keterangan data yang pasti serta tepat dalam mengenai hal-hal 

yang diteliti terkait dengan pengawasan pemerintah dalam pengelolaan 

tambang pasir illegal. 

2. Wawancara Mendalam adalah suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya dengan informan yang mengetahui banyak 

hal tentang objek dan masalah peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh secara jelas dan konkret tentang pengawasan pemerintah daerah 

terhadap pengelolaan tambang pasir illegal. 

3. Dokumentasi adalah sebuah   cara yang dilakukan  untuk  menyediakan 

dokumen–dokumen  dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber – sumber informasi baik berupa karangan, memo, pengumuman, atau 

aturan instansi pemerintahan. Tujuan digunakan metode ini untuk 

mengumpulkan data – data dari pegawai tentang pengawasan pemerintah 

daerah terhadap pengelolaan tambang pasir illegal di Kab. Gowa 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana 

data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk 

menyimpulkan persolan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.  Dalam 

melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan – tahapan yang harus: dilakukan 

yaitu : 



 
 

76 
 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah salah satu dari tekhnik analissis data kualitatif. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, 

memusatkan, melepaskan yang tidak dibutuhkan dalam mengelompokkan 

data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan dalam 

penyajian data tentunya memerlukan berbagai pertimbangan yang telah 

dianalisis dengan baik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan 

berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Keabsahan Data 

Dalam pengabsahan data dari peneliti ini adalah tringulasi. Menurut William 

Wiersema, tringulasi dalam penelitian ini dapat memaknai menjadi suatu proses 

pemeriksaan data yang sumber dari berbagai informasi yang dikumpulkan melalui 
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berbagai cara dan juga berbagai data yang dilalui. Triangulasi terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang 

didapatkan dari sebagian sumber. Terkait dengan hal ini peneliti mengadakan 

pengumpulan dan pengujian data dimana data / dokumen didapat dengan 

melewati berbagai hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen – dokumen 

yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan beberapa data dimana data 

tersebut berasal dari sumber yang serupa dengan cara berbeda. Dalam hal ini 

data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian dilihat dengan observasi 

dan dokumen. Apabila dengan beberapa jumlah, dengan kata lain seperti gaya 

percobaan kreadibilitas data tersebut menciptakan sebuah informasi yang 

berbeda, untuk menyakinkan data yang mana merupakan data yang benar 

maupun bisa jadi seluruhnya benar dikatakan terlihat faktor yang berbeda – 

beda.   

3. Triangulasi Waktu 
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Tidak hanya sumber atau teknik tetapi sering mempengaruhi kreadibilitas data 

adalah triangulasi waktu. Dimana data yang dihasilkan oleh narasumber 

bermacam dan berbeda pula serta dikumpulkan dengan cara mewawancarai 

narasumber di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan informasi yang akurat agar informasi tersebut 

semakin menyakinkan. Agar pada saat pengetasan kreadibilitas dapat 

menggunakan metode wawancara. Observasi atau teknik lainnya sesuai 

dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

 Desa Tamalatea secara geografis berada diketinggian antara 450-700 dpl. 

Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 hari s d 160 

hari, serta suhu rata-rata pertahun 20 s d 30 C   

 Secara administrasi Desa Tamalatea terletak di wilayah Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu desa dari 7 desa yang ada. Wilayah 

Desa Tamalatea secara administrasi dibatasi oleh wilayah kecamatan serta desa 

tetangga. 

a. Demografi/Batas Desa 

 Disebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan ParangLoe 

 Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tassese 

 Disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Manuju 

 Disebelah Timur : Berbatasan Dengan Kecamatan Parigi 

b. Jarak dari  ibu Kota Kecamatan 27 km. 

Dari ibu Kota Kabupten 48 km. 

Dari ibu kota Provensi 58 km. 

c. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan 

Luas wilayah Desa Tamalatea 17,47 km2 
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1. Hutan lindung  

2. Hutan Inhutani 

3. Sawah  

4. Ladang 

5. Lahan tidur/pengembalaan  

6. Tambang golongan C 

7. Pemukiman 

d. Wilayah Desa Tamalatea terdiri dari 3 Dusun yaitu: 

1. Wilayah Dusun Pate’ne terdiri dari 2 (dua) rukun warga dan 4 rukun 

tetangga (RT) 

a. RK 01 Dusun Pate’ne terdapat 2 (dua) RT 

b. RK 02 Dusun Pate’ne terdapat 2 (dua) RT 

(1) Wilayah Dusun Belamoncong terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 5 

(lima) rukun tetangga (RT). 

a. RK 01 Dusun Belamoncong terdapat 2 (dua) RT 

b. RK 02 Dusun Belamoncong terdapat 3 (tiga) RT 

(2) Wilayah Dusun Conggoro terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 6 

(enam) Rukun Tetangga 

a. RK Dusun Conggoro terdapat 3 (tiga) RT 

b. RK Dusun Conggoro terdapat 3 (tiga) R 

 

2. Visi dan Misi  
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Visi dan misi Desa Tamalatea yang akan dijabarkan dalam bentuk program 

kerja desa yaitu: 

Visi 

Mewujudkan Desa Tamalatea Sejahtera, Religius Dan Intelektual 

Melalui Usaha Pertanian Yang Berlandaskan Gotong Royoang 

Misi 

1. Mewujudkan Perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing 

berbasis potensi lokal  

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak 

mulia 

4. Menfasilitasi peningktan saran dan prasarana serta kesadaran pendidikan 

5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil budidaya tanaman 

pertanian 

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa 

 3. gambaran Singkat Tambang Pasir Golongan C 

Desa tamalatea adalah salah satu penghasil tambang pasir yang ada di 

Kabupaten Gowa. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya diogunakan 

untuk infrastuktur Baik bangunan pribadi,swasta maupun pemerintah.Di Desa 

ini bahan galian C di eksplorasi dan di kelola oleh pihak swasta. Pengelolaan  

oleh swasta juga menghasilkan pendapat daerah baik yang berhubungan 

langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Berdasarkan informasih 
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pemerintah setempat Luas areal  tambang mineral bukan logam  sendiri seluas 

30 Ha² persegi yang di kelola oleh sebagai berukut: 

Tabel 2 

Pengelola Tambang 

No Pengelola Tambang 

galian C 

Luas yang tambang yang 

di kelola 

1 PROSDA 10 ha² 

2 UD. JDB 8 ha² 

3 SYAMSUDDIN 12 ha² 
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Struktur organisasi pemerintah Desa Tamalatea 

 Kecamatan Manuju 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BPD 

MUH,AMIN 

Kepala Desa  

S A F R I 

 

 

KEPALA DUSUN 

BELAMONCONG 

SAINUDDIN. M 

 

KAUR 

ADMINISTRASI 

SUPIATI, S.PDI 

KAUR 

KEUANGAN 

SAHRIANI 

KEPALA DUSUN 

PATTE’NE 

RAMA RANCA 

 

KAUR UMUM 

 

NUR HIKMAH. SE 

SEKRETARIS DESA 

MUH. SALEH 

SARRO, S.SOS 

KEPALA DUSUN 

CONGGORO 

ARIFUDDIN 

KASI 

PEMERINTAHAN 

ANWAR, SS 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

SUKRI SAFAR 

KASI 

PEMBANGUNA 

IDAWATI 
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B. Hasil penelitian   Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan 

Sumber Daya Alam Terkait Tambang Pasir Ilegal 

Pengawasan pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam 

terkait tambang pasir ilegal tentunya harus lebih ditingkatan mengingat 

penambangan secara ilegal tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi akan 

berdampak buruk juga bagi pemukiman warga apa bila berdekatan dengan tempat 

pengelolaan tersebut 

1. Pengawasan Langsung (Inspeksi Langsung, Pengamatan Langsung, 

Melaporkan Langsung) 

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan berarti atasan harus aktif dan langsung 

mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. 

Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi 

dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen 

yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin 

bahwa tujuan dan tugas tugas organisasi atau  perusahaan akan dan telah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen 

sepenuhnya adalah tanggung  jawab setiap pemimipin pada tingkat manapun.. 
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Ada dua faktor yang menyebabkan diperlukannya sebuah pengawasan. 

Faktor yang pertama adalah karena tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan 

organisasi sering berbeda, sehingga tercipta kegiatan-kegiatan yang tidak 

terkoordinasi faktor yang kedua adalah pengawasan diperlukan karena adanya 

penundaan waktu antara saat tujuan dirumuskan dan saat tujuan itu dicapai. 

Selama jarak waktu tersebut kondisi yang tidak teduga bisa menyebabkan 

penyimpangan antara perbuatan yang sebenarnya dan perbuatan yang 

dikehendaki. 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX mengenai 

Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan 

Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Surat Izin 

Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan mengembalikan tanah 

tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak 

merusak daya lingkungan. 

Perda tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan 

Dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”. Berdasarkan Perda tersebut 

diketahui bahwa setiap aktivitas penambangan diharuskan untuk tidak 

menimbulkan bahaya bagi lingkungan tempat pertambangan. Penambangan yang 

dilakukan di sungai mengakibatkan kerusakan pada sungai itu sendiri.  
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala camat Manuju : 

,........saya selaku kepala kecamatan dalam hal ini sudah memberikan 

sistem pengawasan kepada penambang pasir ilegal  dalam hal apa bila 

tidak ada surat izin resmi terkait penambang pasir ilegal maka kami akan 

memberikan teguran tahap awal dan apabila hal tersebut masih dilakukan 

maka kami akan memproses sesuai peraturan yang berlaku. (Wancara oleh 

MA 04 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Camat Manuju yang mengatakan 

bahwa dalam mengawal setiap tindakan dari warga terkait penambangan pasir 

ilegal tentunya perlu diadaakan sistem pengawasan sebab ini sangat 

membantu pemerintah dalam mengawal setiap tindakan masyarakat yang 

tentunya dapat berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun orang lain. 

Berdasarkan penyampaian di atas dikomentari langsung oleh Kepala Desa 

Tamalatea yang mengatakan bahwa,  

 

,........bahwa saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh bapak Camat 

Manuju terkait sitem pengawasan yang kami terapkan dalam hal ini 

mengawal setiap tindakan masyarakat kususnya dalam penambangan pasir 

secara ilegal dan upaya itu kami sudah lakukan dan apa bila ada 

masyarakat yang melakukan hal itu maka kami akan memberikan teguran 

ataupun sanksi atas perbuatannya. (Wancara oleh S 11 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa Tamalatea yang 

mengatakan bahwa sistem pengawasan yang kami lakukan ini tentunya 

memberikan  batasan kepada masyarakat yang sewaktu waktu melakukan 

tindakan yang dapat merusak lingkungan dalam hal ini penambangan pasir 

secara ilegal. 
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Berdasarkan penyampaian di atas dikomentari langsung oleh Masyarakat 

Tamalatea yang mengatakan bahwa,  

 

,........kami dari masyarakat Desa Tamalatea tentunya ikutki akan 

kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh Kepala Camat Pallangga 

ataupun Kepala Desa yang menerapkan sistem pengawasan terhadap 

masyarakat yang ada didesa Tamalatea terkait dengan tambang pasir ilegal 

yang tentunya sedikit demi sedikit akan mengakibatkan longsor ataupun 

kerusakan lingkungan yang ada di desa Tamalatea . (Wancara oleh DS 20 

November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat yang mengemukakan 

bahwa kami dari masyarakat tentunya siap menerima kebijakan ataupun 

sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan melalui Desa 

dan hal ini tentunya perlu dilakukan dalam mengawasi setiap tindakan 

masyarakat kususnya dalam penambangan pasir ilegal 

Berdasarkan penyampaian di atas kemudian dikomentari oleh Masyarakat 

Tamalatea yang terlibat langsung dalam penambangan pasir ilegal yang 

mengatakan bahwa,  

 

,......kami sadarji apa yang kami lakukan memang berisiko bagi 

lingkungan ataupun bagi diri kami sendiri akan tetapi apa yang kami 

lakukan hanya sebatas ingin menghidupi keluarga kami sebab 

keterbatasan pendidikan yang kami miliki tentunya hanya mengandalkan 

fisik atau kekuatan kami dalam bekerja dalam hal ini penambangan pasir 

ilegal. (Wancara oleh H 20 November 2019) 

 

 

Pernyataan di atas merupakan pernyataan masyarakat yang mengataka 

bahwa apa yang dilakukan memang sangat beresiko bagi keadaan sekitar tambang 
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yang bisa saja terjadi longsor kapan saja akibat eksploitasi akan tetapi apa boleh 

buat dan terpaksa melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

 

,......kami sepaham apa yang dikatakan masyarakat di atas bahwa kami 

melakukan hal ini terkait sektor ekonomi dan keterbatasan pendidikan kami 

sehingga apa yang kami lakukan selama menghasilkan uang tentunya kami 

kerjakan walaupun dampak negatifnya kata kami abaikan. (Wancara oleh DN 

02 Desember 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa apa 

yang kami lakukan semata mata hanya ingin memenuhi kebetuhan keluarga kami  

dan harusnya jika pemerintah melarang aktifitas kami dalam menambang pasir 

ilegal tentunya pemerintah sendiri menyediakan tempat atau pekerjaan yang 

tentunya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kami dengan keterbatasan 

pendidikan yang kami miliki. 

,.......Berdasarkan penyampaian di atas kemudian dikomentari langsung oleh 

Kepala Desa Tamalatea yang mengatakan bahwa, kami akui bahwa masih ada 

beberapa masyarakat kami yang memiliki keterbatasan dari sektor ekonomi 

dan saya juga akui bahwa ada juga masyarakat yang kadang kontrak akan 

kebijakan kami sehingga mereka kadang melakukan kegiatan penambangan 

diluar dari pengawasan pemerintah. (Wancara oleh S 11 November 2019)  

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa Tamalate yang 

mengatakan bahwa apa yang dikatakan dari beberapa masyarakat terkait tindakan 

mereka tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dilakukannya menurutnya benar 

akan tetapi ketika kami memberikan larangan tetapi masih di lakukan maka kami 

juga punya kewajiban untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. 

Dari beberapa informasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan 

langsung sekitar 1(satu) kali dalam seminggu. hal itu dimaksudkan untuk 
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mengetahui secara langsung kondisi nyata dilapangan, juga untuk memberi 

motivasi kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Maka dengan adanya kejadian tersebut diatas maka kami dari pihak 

pemerintah mengambil trobosan dalam hal ini memberikan pemahan kepada 

masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal deangan cara mengadakan 

sosialisasi dan pengawasan di tiap-tiap dusun. 

a. Sosialisasi  

      Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan 

menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir 

kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam 

kelompoknya.sedangkan Sosialiasi program yaitu kemampuan penyelenggara 

program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat. 

       Sosialisasi juga merupakan hal penting dalam lembaga sebab dengan adanya 

sosialisasi tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait 

dengan penambangan pasir ilegal sehingga masyarakat sadar akan pentingnya 

memelihara lingkungan dengan cara melarang penambang pasir ilegal. 

Sosialisasi adalah penyampaian atau berupa pemberitahuan kepada 

masyarakat menyangkut dengan pertambangan. Sosialisasi dilakukan oleh dinas 

pertambangan agar masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan 

penambang yang melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
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Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Pertambangan 

dalam bentuk sosialisasi sebagai bentuk pengawasan yang dapat 

mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dan 

penambangan tanpa izin.Meskipun kegiatan sosialisasi ini belum banyak 

menyentuh pihak-pihak terkait dalam usaha penambangan,sehingga 

penambangan masih minin terhadap dampak dari penambangan tersebut. 

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan agar 

masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan penambang yang 

melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pajka Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Sosialisasi sebagai sarana yang diginakan untuk menyampaikan 

atau memberitahukan kepada pihak terkait atau masyarakat sekitar 

bagaimana menambang yang baik dan benar agar dapat mengetahui 

dampak positif dan negatif dari kegiatan penambang. Dalam usaha 

penambangan sosialisasi harus sesering mungkin dilakukan agar 

para penambang lebih mengerti akan dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya usaha penambangan. 

 Berikut apa yang disampaikan Camat Manuju terkait bentuk sosialisasi 

yang sudah diterapkan 
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,.......Salah satu upaya yang kami lakukan sejauh ini yaitu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan 

sehingga ketika ada penambang pasir ilegal bisa dilaporkan dan diberikan 

pengarahan sebelum di perkarakan (Wancara oleh MA 04 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Camat Manuju yang dalam hal 

ini terlibat langsung dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan 

pentingnya menjaga lingkungan sehingga masyarakat akan sadar akan kebijakan 

pemerintah yang sudah diterapkan di tiap-tiap dusun. 

    Berdasarkan penyampaian di atas dikemukan pula oleh Kepala Desa yang 

terlibat langsung dalam memberikan sosialisasi mengatakan bahwa, 

 

,........kami selaku kepala Desa Tamalatea sudah memberikan pemahaman 

dalam bentuk sosialisasi di tiap-tiap dusun hal ini kami lakukan supaya dapat 

memberikan pemahaman akan pentingnya lingkungan dengan cara mengatasi 

penambangan pasir ilegal.(Wancara oleh S 11 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa yang mengatakan bahwa 

upaya yang kami lakukan ini tentunya akan mengurangi proses penambangan pasir 

ilegal sebab dengan adanya sosialisasi ini tentunya masyarakat akan sadar akan 

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang ada disekitar kita. 

Beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penagawasan 

yang dilakukan pemerintah sejauh ini sangat membantu dan didukung oleh 

masyarakat hal ini dilakukan karena adanya laporan dari warga tentang penambang 

pasir ilegal sehingga kami mengeluarkan surat edaran terkait sosialisasi di tiap 

Dusun.  

2. Pengawasan Tidak Langsung (Laporan Lisan dan Laporan tertulis) 
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       Dalam organisasi pengelolaan harus dilakukan dengan baik agar 

kegiatas yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efesien. Salah satu fungsi 

manajemen setelah kegiatan berlangsung adalah pengawasan tidak langsung 

atau laporan lisan atupun laporan tertulis, sebab dengan adanya pengawasan ini 

dapat memantau kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai yang diharapkan. 

a. Tersedianya Kantor Pengaduan 

Tersedianya tempat pengaduan yang dimaksud adalah adanya kantor yang 

dianggap mampu mendukung atas keluhan dan laporan masyarakat  kususnya 

dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal ini tambang pasir ilegal berikut 

apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Tamalatea 

“kami dari pemerintah Desa meskipun belum memiliki tempat kantor 

pengaduan seperti yang diinginkan masyarakat akan tetapi kami selalu terbuka 

untuk mereka baik dikantor atupun dirumah sekalipun kami siap melayani 

keperluan mereka karena sudah menjadi tanggung jawab kami selaku 

pemerintah desa. (wawancara oleh S 11 November 2019) 

 

Pernyataan diatas adalah pernyataan Kepala Desa yang mengatakan 

bahwa sejauh ini kami belum memiliki tempat pengaduan seperti yang 

diharapkan masyarakat akan tetapi kami siap melayani mereka baik dikantor 

sekalipun dirumah terkait keperluan ataupun masalah mereka yang ingin mereka 

sampaikan terhadap kami.. 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa yang dikomentari langsung 

oleh masyarakat yang mengatakan bahwa 

 

…….Iya dengan adanya kelembagaan yang di tunjukan oleh pemerintah 

terhadap kami memudahkan kami mengaduh setiap permasalahan yang kami 
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hadapi dalam membantu pemerintah ikut mengawasi masyarakat yang 

melakukan tambang pasir ilegal dan ini sangat membantu kususnya bagi kami 

selaku masyarakat pedesaan (wancara oleh DN 02 Desember 2019). 

 

Pernyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa 

dengan adanya kantor pengaduan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

terhadap kami tentunya sangat memudahkan kami untuk mengeluarkan keluhan 

kami terkait dengan pengawasan sumber daya alam dalam, hal ini pengelolaan 

tambang pasir secara ilegal 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 

pendukung yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kelembagaan 

terutama menyediakan wadah kepada masyarakat untuk pendampingan dalam 

pengawasan sumber daya alam, seperti kantor pengaduan oleh masyarakat meski 

sejauh ini belum terealisasi namun kami masih memiliki kantor desaa yang siap 

dipake untuk melayani mereka . 

Dengan hasil wawancara ini pemerintah memang ingin menguatkan 

kelembagaan khususnya dalam menghadapi keluhan masyarakat mengenai 

permasalahanya dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal mengatasi 

penambang pasir ilegal.  
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C. Faktor Pendukung  dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawassan 

Pemerintah Daerah Terhadap Pengeloalaan Tambang Pasir Ilegal  

1. Faktor Pendukung 

a. Pembinaan Masyarakat. 

Pembinaan Masyarakat adalah upaya dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat 

diupayakan untuk meningkatkan potensi masyarakat yang dimilikinya. 

Dalam pembinaan masyarakat bukan hanya pemerintah kecamatan yang 

yang bertindak sendiri tetapi bekerjasama dengan kepala desa dan beserta 

masyarakat yang ada dilingkungan kecamatan Manuju, pelibatan peran serta 

masyarakat dalam pembinaan masyarakat  menjadi semakin penting baik 

sekarang maupun dimasa mendatang. Hal ini memudahkan pemerintah daerah 

kecamatan dalam melakukan pengawasan sumber daya alam dalam hal ini 

penambangan pasir ilegal upaya yang kami lakukan ini semata-mata ingin 

memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat dalam menjaga sumber 

daya alam dalam artian memberikan gambaran dalam memelihara kelestarian 

alam bukan malah merusak dengan cara penambangan pasir secara ilegal dan hal 

ini kami lakukan di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju, seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Desa yang mengatakan bahwa, 

,…….Peran saya sebagai Kepala Desa  yang peduli dengan 

masyarakat atau lingkungan tentunya harus bekerja keras lagi melihat 

kondisi ataupun aktifitas masyarakat yang semakin hari bekerja hanya 

ingin menghasilkan uang dan kebutuhan sehari hari mereka tanpa 

harus melihat bidang pekerjaan mereka sekalipun bertentangan dengan 
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pemerintah atau dampak dari lingkungan itu sendiri dan dengan 

adanya pembinaan masyarakat ini tentunya diharapkan memberikan 

pemahaman dalam ikut serta menjaga sumber daya alam yang ada 

sekitar kita. (wancara oleh S 11 November 2019). 

  

Pernyataan di atas adalah pernyataan Camat Manuju bahwa peran 

kami selaku pemerintah kecamatan sejauh ini ini sudah bekerja aktif, hal ini kami 

lakukan sebagai bukti kepedulian kami terhadap masyarakat atau menjaga sumber 

daaya alam yang ada di kecamatan kami saat ini. Kerjasama yang kami 

laksanakan sudah kami sepakati dengan pemerintah desa, dimana pemerintah 

desa sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat di tiap-tiap dusun untuk 

memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga dan mengawasi sumber daya 

alam yang ada disekitar kita. 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa yang dikomentari 

oleh Ketua BPD Tamalatea, 

,……iya kami senang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah 

dalam hal ini kecamatan beserta jajarangnya mengingat apabila 

penambangan pasir secara ilegal ini dibiarkan begitu saja tentunya 

akan berdampak negatif atau buruk  bukan hanya dalam lingkungan 

bahkan bisa mengancam nyawa masyarakat apabila tempat 

penambangan pasir secara ilegal itu dibiarkan begitu saja (wawancara 

oleh MA 10 Desember 2019). 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Ketua BPD desa tamalatea bahwa 

kami dari pemerintah desa tidak habisnya memberikan pemahaman atau 

pembinaan kepada masyarakat terkait proses penambangan pasir secara ilegal 

sebab apabila hal ini sering terjadi bukan hanya saja lingkungan yang rusak akan 

tetapi masyarakat yang ada disekitar penambangan itu tentunya juga merasakan 
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dampak negatifnya apabila sewaktu waktu banjir datang dengan terkikisnya 

sungai-sungai yang diakibatkan penambang pasir ilegal. 

b. Partisipasi Masyarakat 

 Dalam kamus bahasa Indonesia,partisipasi adalah keikut sertaanseseorang 

dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr.Made 

Pidarta, partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orangdalam 

suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosiserta fisik 

dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif)dalam 

segala kegiatan yang dilaksanakanserta mendukung pencapaian tujuan 

dantanggung jawab atas segala keterlibatan. 

 Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepadapencapaian 

tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawabterhadap 

kelompoknya. 

 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 

2007menyebutkanbahwapartisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan 

masyarakatsecara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.Partisipasi 

adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individudalam situasi dan 

kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorongindividu tersebut untuk 

berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, sertaambil bagian dalam 

setiap pertanggungjawaban bersama. 
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Partisipasi masyarakat adalah merupakan dukungan masyarakat dalam 

keberhasilan pencapaian predikat sangat berhasil dalam pencapaian sasaran peran 

pemerintah tidak terlepas dari dukungan para masyarakat atas apa yang 

dikerjakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal 

ini pengelolaan tambang pasir ilegal dalam hal partisipasi masyarakat juga di 

butuhkan oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pengawasan 

sumber daya alam. Berikut yang di sampaikan oleh Camat Manuju yang 

mengatakan bahwa : 

…….Iya dalam pelaksanaan ini kususnya dalam pengawasan sumber daya 

alam dalam hal ini pengeloaan tambang pasir ilegal kami selaku pemerintah 

daerah berharap dukungan dari para masyarakat mengingat apa yang kami 

lakukan saat ini tentunya buat masyarakat yang ada di kecamatan kami, dan 

ketika kami tidak mendapat dukungan dari masyarakat apalah arti dari usaha 

kami ini. (Wancara oleh MA 04 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Camat Mannuju yang 

mengatakan bahwa dalam pelaksanan ini kususnya dalam partisipasi masyarakat 

kami selaku pemerintah daerah tentunya melibatkan partisipasi masyarakat yang 

dianggap sangat membantu kami kususnya dalam pelaksanaan pengawasan 

sumber daya alam. 

Pernyataan di atas pernyataan Camat Manuju yang dikomentari langsung 

oleh kepala Desa Tamalatea yang mengatakan bahwa : 

.......saya selaku kepala Desa Tamalatea terkadang mengalami hambatan 

kususnya dalam partisipasi masyarakat yang terkadang masih ada beberapa 

masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam mengawal kebijakan pemerintah 

kecamatan ataupun pemerintah Desa, namun kami selalu mengupayakan 
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sekuat tenaga untuk memberikan pemahan kepada msyarakat atas setiap 

kebijakan yang kami lakukan. (Wancara oleh S 11 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa Tamalatea yang 

mengatakan bahwa kami akan terus mengupayakan untuk memberikan 

pemahaman kepada msyarakat betapa pentingnya menjaga sumber daya alam dan 

dengan hal ini tentunya diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

lingkungan. 

Pernyataan di atas pernyataan Kepala Desa Tamalatea yang dikomentari 

langsung oleh masyarakat yang mengatakan bahwa : 

…….Iya kami dari masyarakat siap mendukung pemerintah daerah dalam 

pemeliharaan lingkungan yang ada di daerah kami saat ini, kami tahu selaku 

masyarakat hanya bisa mendukung pemerintah saat ini mengingat apa yang 

dilakukan pemerintah saat ini tentunya buat kami selaku masyarakat kecil 

yang tidak terlepas dari naungan pemerintah daerah dan tentunya kami siap 

ikut serta dan berpartisipasi. (Wancara oleh H 20 November 2019) 

 

Pernyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa 

kami dari masyarakat juga melibatkan diri dalam berpartisipasi dalam menjaga 

lingkungan kami yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah 

Desa. 

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan 

masyarakat saat ini sangat mendukung sekali atas apa yang di kerjakan 

pemerintah saat ini, karena tanpa dukungan masyarakat pemerintah merasa 

kurang efektif dalam menjalankan setiap kebijakan yang meraka laksanakan tanpa 

partisipasi masyarakat. 
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Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya 

akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam 

menentukan apa yang akan dilaksanakan. 

Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu 

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa 

berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam 

pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi Non Fisik masyarakat 

sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan 

keputusan. Karena keikut sertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi 

masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri 

semakin besar partisipasi dalam pengawasan tambang pasir illegal . 

2. Faktor Penghambat 

a. Kualitas dan Kuantitas (SDM) 

   Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah tingkat kompotensi yang 

dimiliki serta jumlah aparatur yang meliputi kemampuan, keterampilan, keahlian 

dan pengalaman kerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola 

retribusi Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia maka 

harus dilakukan manajemen dan perencanaan sumber daya manusia. Salah satu 

indikator penilaian terhadap kualitas sumber  daya manusia adalah tingkat 

pendidikan kedisiplinan, tinggi tingkat pendidikan dan kedisiplinan maka dapat 

dikatakan kualitas SDM juga semakin tinggi. 
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  Kedisiplinan yang dimaksud disini adalah orang yang mendapat amanah atau 

tanggung jawab dari pemerintah dalam pengawasan sumber daya alam dalam 

pengelolaan tambang pasir secara ilegal. Dalam kedisiplinan disini adalah mampu 

memberikan contoh kepada masayarakat ataupun para pegawai, sebab 

kedisiplinan adalah salah satu bentuk penilaian terhadap kinerja pegawai atau 

pekerja kususnya dalam pemeliharaan dan pengelolaan fungsi saluran irigasi. 

Berikut yang disampaikan oleh pemerintah daerah kecamatan mengatakan bahwa. 

,….Saya selaku pemerintah kecamatan dalam hal melihat kualitas dan 

kuantitas para pegawai atau pekerja kami dalam hal pemeliharaan dan 

pengelolaaan tambang pasir ilegal sejauh ini sudah diawasi dengan adanya 

pelaporan dari masyarakat setemapat yang bertanya apa mereka mendapat 

surat izin atau tidak. (wawancara MA 04 November 2019). 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan oleh Camat Manuju bahwa bahwa 

dalam hal melihat kualitas dan kuantitas para pegawai atau pekerja kami dalam 

hal pengawasan terhadap tambang pasir ilegal sejauh ini sudah bekerja efektif 

seperti terjung langsung melihat lokasi penambangan pasir ilegal tersebut. 

 Pernyataan di atas adalah pernyataan Camat Pallangga yang di komentari 

langsung oleh Kepala Desa Tamalatea yang mengatakan bahwa, 

,….iya kami dari pemerintah Desa merasa bangga dengan para anggota 

pemerintah Kecamatan dalam hal ini melihat kualiatas para anggota 

pemerintah dalam hal kedisiplinan kami melihat sejauh ini sangat disiplin 

sekali terutama pada saat terjung langsung dilokasi penambangan (wawancara 

oleh S 11 November 2019). 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan oleh Kepala Desa Tamalatea bahwa 

kami merasa bangga dengan para anggota pemerintah daerah dalam hal ini 

terjung langsung melihat lokasi penambangan pasir secara ilegal dan berupaya 
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memantau terus dan memberikan pemahan kepada masyarakat yang ikut dalam 

penambangan pasir ilegal tersebut. 

Dari kedua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

pemerintah daerah dalam melihat kinerja para anggota atau pegawai Kecamatan 

Manuju menunjukkan sangat efektif, sebab dari kualitas para pegawai yang terjung 

langsung kelokasi membuktikan bahwa kepedulian mereka terhadap masyarakat 

dan tanggung jawab mereka dalam diberikan amanah. 

b. Sarana dan Prasarana. 

 Sarana dan prasarana merupakan yang paling penting dalam 

pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana merupakan suatu yang harus 

di miliki oleh pemerintah daerah dalam proses pemeliharaan lingkungan yang 

dapat tercapai secara efektif, namun perlu ada pengembangan dalam penyediaan 

sarana untuk mengembangkan kerjasama demi terwujudnya keinginan Pemerintah 

dan dan Masyarakat dalam kerjasama tersebut, seperti yang disampaikan 

pemerintah daerah Kecamatan Manuju bahwa, 

. ,…...dalam kerjasama ini kami dari pemerintah kecamatan sudah 

mengupayakan sarana dan prasarana seperti tempat pengangkutan pasir dan 

hal ini tentunya bekerjasama dengan salah satu warga yang memiliki modal 

dalam menyediakan pasir dan kami juga mengumunkan apabila ada 

masyarakat yang mau bekerja sebagai tenaga kerja pasir maka ada tempat 

yang kami sediakan dan hal ini semoga bisa mengurangi penambangan pasir 

secara ilegal. (wawancara oleh MA November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Camat Manuju yang mengatakan apa 

yang kami lakukan tentunya tidak semuanya bisa membantu akan tetapi ini cara 

atau alternatif untuk mengurangi penambang pasir ilegal sebab mereka bekerja 
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untuk digaji meski apa yang dikerjakannya terkadang salah maka dengan adanya 

solusi seperti ini tentunya bisa membantu masyarakat apa lagi dengan 

semangatnya yang mau bekerja. 

Pernyataan diatas kemudian dikomentari langsung oleh Kepala Desa Manuju yang 

mengatakan bahwa, 

,…….iya sejauh ini peran pemerintah kususunya dalam penyedian sarana dan 

prasarana sudah berjalan efektif bahkan kami juga berperan dan bekerjasama 

kepada pemerintah daerah kecamatan dalam hal penyedian tempat pekerjaan 

yang dianggap dapat membantu masyarakat kususnya pedesaan dan pekerjaan 

yang kami berikan sesuai keperluan mereka seperti bekerjasama dengan 

masyarakat yang memerlukan tenaga kerja dalam mengembangkan usahanya 

sehingga komunikasi mereka bisa terjalin dan saling membantu satu sama 

lain. (wawancara oleh S 11 November 2019) 

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa bahwa sejauh ini kami 

bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki dibidang usaha seperti yang 

memiliki kerajinan tangan kami membantu menyediakan fasilitas sesuai keperluan 

dan selebihnya kami meminta masyarakat untuk membantunya bekerja dan 

menggaji mereka sesuai tenaganya. 

Pernyataan diatas kemudiaan dikomentari oleh masyarakat yang 

mengatakan bahwa 

 

,......kami senang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 

disediakan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tentunya sangat 

membantu kami kususnya yang hanya memiliki tingkat pendidikan dari 

tingkat SD yang tentunya hanya mengandalkan tenaga kami untuk 

menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari kami (Wancara 

oleh DS  November 2019) 
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Pernyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa 

hal seperti ini yang kami harapkan dari pemerintah kecamatan yang tentunya dapat 

memberikan solusi dari batas kemampuan kami dalam bekerja, sehingga kami 

selalu mendukung kebijakan pemerintah yang tentunya bisa membantu kesulitan 

masyarakatnya. 

Pernyataan diatas kemudian dikomentari langsung oleh salah satu 

masyarakat yang dipercayakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang 

mengatakan bahwa 

 

,.......kami senang mendapat kepercayaan dari pemerintah dalam hal 

membatu masyarakat yang ada di desa Tamalatea walaupun ini tidak 

menyeluruh membantu mereka tapi paling tidak bisa mengurangi aktifitas 

mereka dalam bekerja seperti penambangan pasir secara ilegal dan hal ini juga 

sangat direspon masyarakat dan mau bekerja di tempat kami yang kami 

sndiakan. (Wancara oleh  H 20 November 2019 

  

Permyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang bekerjasama dengan 

pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam membantu peran pemerintah 

dalam mengurangi jumlah penambang pasir ilegal sehingga langkah yang kami 

lakukan tentunya dapat membantu mereka dari segi ekonomi 

 

Dari pernyataan beberapa informan di atas memang salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam pengawasan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam 

dalam hal ini tambang pasir ilegal yaitu pengadaan sarana dan prasana sebab 

terkadang kurangnya dana  dalam penyedian sarana dan prasarana tersebut, 

masyarakat memili bekerja apapun demi menghasilkan uang demi keluarga 

mereka tidak perduli dengan keselamatan dan lingkungannya sendiri dan dengan 
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adanya penyediaan tempat bekerja untuk masyarakat tentunya mengurangi 

aktifitas mereka dalam melakukan tambang pasir ilegal. 

c. Finansial atau Dana  

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengawasan tehadap 

sumber daya alam dalam hal ini tambang pasir ilegal salah satunya  adalah dana 

atau finansial. Maka dari itu sebagian besar masyarakat lebih pilih bekerja apa 

saja tanpa berkir panjang yang mereka pikirkan hanya bagaimana mereka 

menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Hal ini dikemukakan oleh Kepala 

Desa Tamalatea yang mengatakan bahwa, 

,….kami sadar dalam hal seperti ini faktor uanglah yang menjadi kendala 

setiap manusia sebab untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya 

memerlukan uang dan mendapatkan semua itu tentunya dibutuhkan kerja 

keras maka dari sebagian masyarakat lebih pilih bekerja sebagai penambang 

pasir ilegal demi mendapatkan uang meskipun itu dilarang dan dapat merusak 

sumber daya alam. (Wawancara oleh S 11 November 2019) 

 

Pernyataan di atas adalah pernyataan oleh Kepala Desa Tamalatea yang 

mengatakan salah satu faktor terjadinya tambang pasir ilegal adalah kurangnya 

dana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga ada beberapa masyarakat 

yang lebih pilih bekerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang meskipun 

itu berisiko bagi mereka. 

Pernyataan diatas dikomentari langsung oleh masyarakat penbambang pasir 

ilegal yang mengatakan bahwa, 

,…iya sejauh ini  bicara tentang dana memang menjadi kekurangan kami selaku 

masyarakat biasa apabila kami tidak bekerja maka keluarga kami mau makan 

apa sedangkan kami juga menyekolahkan anak kami supaya mereka tidak 
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mengikuti jejak kami sebagai penambang pasir ilegal. (Wawancara oleh DN 02 

Desember 2019) 

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat bahwa sejauh ini  

bicara tentang dana memang menjadi kekurangan kami maka dari itu kami tidak 

bisa terlepas atas kebijakan pemerintah yang bisa membantu kami dalam 

mencarikan lapangan pekerjaan sesuai keahlian dan kemampuan kami. 

Dari peryataan kedua  informan diatas menunjukkan kalau dana yang 

menjdai kendala saat ini sehingga masyarakat masih banyak melakukan pekerjaan 

yang dapat menghasilkan uang dengan cara apapun dan kami dari pemerintah 

juga prihatin terhadap mereka maka dari itu kami selalu berusa membantu mereka 

supaya bisa menghasilkan uang tampah merusak lingkungan dan keselamatan 

mereka dan untuk itu kami selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

mereka utuk bisa mencari uang dengan cara yang benar seperti tempat yang kami 

sediakan untuk mereka dalam bekerja. 

 

 

 

D. Pembahasan  

1. Pengawasan Langsung (Inspeksi Langsung, Pengamatan Langsung dan 

Melaporkan Lansung) 
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Inspeksi langsung merupakan mengawasi dengan jalan meninjau 

secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 

Sedangkan  Pengamatan langsung merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan pemimpin untuk mengetahui pekerjaan  dengan melihat sendiri 

bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan tugasnya. 

(Siagian 2008: 259-260). 

a. sosialisasi 

Sosialisasi juga merupakan hal penting dalam lembaga sebab dengan 

adanya sosialisasi tentunya dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal sehingga masyarakat 

sadar akan pentingnya memelihara lingkungan dengan cara melarang 

penambang pasir ilegal. 

Pemerintah Kecamatan Manuju melakukan inspeksi langsung dan 

pengamatan langsung dengan Cara melakukan sosialisasi pada setiap 

pemeganmg tambang minimal satu kali dalam satu minggu terkait 

pertambangan, dengan cara  meninjau langsung kegiatan penambangan 

tersebut. 

Dalam peninjaun langsung yang di lakukan pemerintah setempat 

seharusnya semakin meberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap 

kelestarian lingkungan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut 

masih mengalami belum efisien dan efektif karena masih belum tersedianya 

sarana dan prasaran yang memadai dalam melakukan Pengawasan 
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2. Pengawasan Tidak Langsung (Laporan Lisan dan Tulisan) 

  Pengawasan melalui laporan lisan biasanya dilakukan dengan 

mengumpulkan fakta-fakta dengan laporan lisan yang diberikan 

bawahan.Sedangan Laporan tertulis yaitu suatu pertanggung jawaban 

mengenai pekerjaan yang dilakukannya, sesuai dengan arahan dan tugas 

tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan laporan tertulis yang 

diinstriksukan oleh bawahan, atasan dapat melihat apakan bawahan 

melaksanakan tugas-tugas yang dikasihkan kepadanya dengan penggunaan 

hak-hak atau kekuasaan yang diberikan kepadanya. (Manullang 2004: 180). 

 a. Tersedianya Kantor Pengaduan 

Tersedianya tempat pengaduan yang dimaksud adalah adanya kantor 

yang dianggap mampu mendukung atas keluhan dan laporan masyarakat  

kususnya dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal ini tambang 

pasir ilegal. 

Pemerintah setempat menyediakan kantor pengaduan beberapa faktor 

pendukung yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya 

kelembagaan terutama menyediakan wadah kepada masyarakat untuk 

pendampingan dalam pengawasan sumber daya alam, seperti kantor 

pengaduan oleh masyarakat meski sejauh ini belum terealisasi namun 

kami masih memiliki kantor desa yang siap dipake untuk melayani 

mereka. 

3. faktor pendukung 
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a. Pembinaan Masyarakat 

  Pembinaan Masyarakat adalah upaya dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, dimana wilayah-wilayah tersebut 

dapat diupayakan untuk meningkatkan potensi masyarakat yang 

dimilikinya. 

  Dalam pembinaan masyarakat bukan hanya pemerintah kecamatan 

yang yang bertindak sendiri tetapi bekerjasama dengan kepala desa dan 

beserta masyarakat yang ada dilingkungan kecamatan Manuju, pelibatan 

peran serta masyarakat dalam pembinaan masyarakat  menjadi semakin 

penting baik sekarang maupun dimasa mendatang. Hal ini memudahkan 

pemerintah daerah kecamatan dalam melakukan pengawasan sumber daya 

alam dalam hal ini penambangan pasir ilegal upaya yang kami lakukan ini 

semata-mata ingin memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat 

dalam menjaga sumber daya alam dalam artian memberikan gambaran 

dalam memelihara kelestarian alam bukan malah merusak dengan cara 

penambangan pasir secara ilegal dan hal ini kami lakukan di Desa 

Tamalatea Kecamatan Manuju. 

b. Partisipasi Masyarakat 

  Partisipasi masyarakat adalah merupakan dukungan masyarakat dalam 

keberhasilan pencapaian predikat sangat berhasil dalam pencapaian sasaran 

peran pemerintah tidak terlepas dari dukungan para masyarakat atas apa 

yang dikerjakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan sumber daya alam 
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dalam hal ini pengelolaan tambang pasir ilegal dalam hal partisipasi 

masyarakat juga di butuhkan oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah 

Desa dalam pengawasan sumber daya alam. 

 Pemerintah Desa Tamalatea akan terus mengupayakan untuk 

memberikan pemahaman kepada msyarakat betapa pentingnya menjaga 

sumber daya alam dan dengan hal ini tentunya diperlukan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga lingkungan. 

4. faktor Penghambat 

 a. Kualitas dan Kuantitas SDM 

 Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah tingkat 

kompotensi yang dimiliki serta jumlah aparatur yang meliputi kemampuan, 

keterampilan, keahlian dan pengalaman kerja aparatur dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pengelola retribusi Untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia maka harus dilakukan manajemen dan 

perencanaan sumber daya manusia. Salah satu indikator penilaian terhadap 

kualitas sumber  daya manusia adalah tingkat pendidikan kedisiplinan, 

tinggi tingkat pendidikan dan kedisiplinan maka dapat dikatakan kualitas 

SDM juga semakin tinggi. 

pengawasan pemerintah daerah dalam melihat kinerja para anggota atau 

pegawai Kecamatan Manuju menunjukkan sangat efektif, sebab dari 

kualitas para pegawai yang terjung langsung kelokasi membuktikan bahwa 
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kepedulian mereka terhadap masyarakat dan tanggung jawab mereka dalam 

diberikan amanah. 

b. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana merupakan yang paling penting dalam 

pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana merupakan suatu 

yang harus di miliki oleh pemerintah daerah dalam proses pemeliharaan 

lingkungan yang dapat tercapai secara efektif, namun perlu ada 

pengembangan dalam penyediaan sarana untuk mengembangkan kerjasama 

demi terwujudnya keinginan Pemerintah dan dan Masyarakat dalam 

kerjasama tersebut. 

  Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengawasan pemerintah 

daerah terhadap sumber daya alam dalam hal ini tambang pasir ilegal yaitu 

pengadaan sarana dan prasana sebab terkadang kurangnya dana  dalam 

penyedian sarana dan prasarana tersebut, masyarakat memili bekerja 

apapun demi menghasilkan uang demi keluarga mereka tidak perduli 

dengan keselamatan dan lingkungannya sendiri dan dengan adanya 

penyediaan tempat bekerja untuk masyarakat tentunya mengurangi aktifitas 

mereka dalam melakukan tambang pasir ilegal. 

c. Finansial Atau Dana 

  Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengawasan tehadap 

sumber daya alam dalam hal ini tambang pasir ilegal salah satunya  adalah 

dana atau finansial. Maka dari itu sebagian besar masyarakat lebih pilih 
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bekerja apa saja tanpa berkir panjang yang mereka pikirkan hanya 

bagaimana mereka menghasilkan uang untuk keluarga mereka. 

 masyarakat bahwa sejauh ini  bicara tentang dana memang menjadi 

kekurangan kami maka dari itu kami tidak bisa terlepas atas kebijakan 

pemerintah yang bisa membantu kami dalam mencarikan lapangan 

pekerjaan sesuai keahlian dan kemampuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta dari hasil penelitian  

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, 

1. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait 

dengan penambangan pasir ilegal dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

mengurangi penambang pasir ilegal tersebut maka mereka melakukan pembinaan 

masyarakat dan sosialisasi ditiap-tiap dusun. Pengawasan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pengawasan dan 

pemeliharaan sumber daya alam. yang dianggap penting di Desa Tamalatea sudah 

berjalan baik dan cukup optimal. 

2. Faktor yang menghambat dan Pendukung dalam pengawasan Pemerintah Daerah 

terhadap sumber daya alam: Pendukung dalam pengawasan Pemerintah daerah 

terhadap sumber daya alam terkait penambangan sumber daya alam yaitu: 

Perencanaan terhadap pembinaan masyarakat Pelaksanaan terhadap partisipasi 

masyarakat, dan tersedinya kantor pengaduan (masyarakat). Penghambat 

pengawasan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam terdapat beberapa 

faktor yang sangat menghambat pemeliharaan fungsi saluran irigasi yaitu : 

Kualitas dan Kuantitas (SDM), Sarana dan Prasarana, sistem pengawasan dan 

Finansial atau Dana. 
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B. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah : 

1. Pemerintah Daerah Kecamatan Manuju beserta Kepala Desa harus lebih 

meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang pengawasan dalam 

menjaga sumber daya alam dan melarang setiap aktifitas penambang pasir secara 

ilegal, dan juga memberikan kepastian hukum antara pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam menjalankan pengawasan seperti yang diamandatkan 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX mengenai Pasal 

20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan Galian 

Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Surat Izin Pertambangan 

Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian 

rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya lingkungan. 

2. Pemerintah Daerah Kecamatan Tamalatea harus lebih meningkatkan sistem 

pembinaan terhadap masyarakat, sosialisasi serta memberikan pemahaman 

tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dengan baik dan dapat 

mengembangkan kerjasama yang lebih teratur bersama dengan Masyarakat 

3. Pemerintah Daerah Kecamatan Manuju dan Desa Tamalatea harus lebih aktif 

untuk kordinasi masalah pengawasan dalam pemeliharaan sumber daya alam 

kepada masyarakat ataupun antar Pemerintah Desa dan juga membuat aturan 

Hukum dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
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pemeliharaan sumber daya alam sehingga tidak ada lagi penambang pasir ilegal di 

Desa Tamalate Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. 

4. Pemerintah Kecamatan manuju dan Desa Tamalatea harus lebih meningkatkan 

pengawasan sumber daya alam yang ada di Desa Tamalatea, Bukan hanya 

melakukan pengawasan tetapi pemerintah Kecamatan Manuju terkhusus Desa 

tamalatea harus melakukan pengendalian terkait dengan pemeliharaan sumber 

daya alam yang ada di Desa Tamalatea agar kerusakan lingkungan bisa teratasi 

dengan efektf.    
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Wawancara dengan kepala  kecamatan manuju kabupaten Gowa 

 

 

wawancara dengan Kepala Desa Tamalatea 
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Wawancara dengan masyarakat sekitar atau penambang 

 

Wawancara dengan masyarakat sekitar atau penambang 

 



 

v 
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