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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pertambangan Pasir 

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan 

bahwa: “penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk 

memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.” 

Berdasarkan uraian diatas, penambangan merupakan suatu kegiatan yang 

didalamnya terdapat proses pengambilan bahan mineral maupun batubara dan 

unsur lainnya yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain 

itu juga dalam kegiatan penambangan terdapat tahapan pra-penambangan, 

saat penambangan, dan pasca penambangan. Tahapan pra-penambangan 

diantaranya terdapat kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, dan 

kontruksi. Pada tahap penambangan terdapat proses penambangan 

(pengambilan bahan tambang), pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan. Tahap yang terakhir yaitu tahapan pasca penambangan biasanya 

dilakukan reklamasi ataupun pemulihan kembali lahan bekas tambang. 

Uno (2010) menyatakan bahwa pasir merupakan salah satu bahan galian 

utama yang keberadaannya cukup luas dan produksinya besar.  Bahan galian 

golongan ini menjadi penghasil terbesar dan sangat bernilai apabila pada 

tahapan survei hingga produksi dan pemasaran dilakukan dengan optimal. 

Pasir merupakan salah satu bahan tambang yang biasa dieksploitasi yang 

dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan maupun dijadikan salah 

bahan dalam pembuatan jalan. Penambangan pasir seringkali dilakukan 

dengan menggunakan sistem penambangan terbuka, yaitu penambangan yang 

dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka tanpa harus menggali 

jauh kedalam permukaan tanah. 

Berdasarkan SNI 6728.4 tahun 2015 tentang penyusunan neraca spasial 

sumber daya dan cadangan mineral dan batubara kelompok dan klasifikasi 

sumber daya mineral dan batubara berdasarkan jenis usaha pertambangan: 
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1) Pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, 

kalium, kalsium, emas, tembaga, perak timbal, seng, timah, nikel, 

mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, 

titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, 

galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, 

zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yternium, dyprosium, thorium, 

cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, 

alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, 

tellurde, stronium, germanium, xenotim, dan mineral logam lainnya. 

2) Pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, 

arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, 

halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, 

zeolit, kaolin, felspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, 

kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, 

lempung, batu gamping, dan mineral bukan lainnya. 

3) Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, 

perlit, tanah diatome, tnah serap, batu sabak, granit, granodiorit, andesit, 

gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, 

opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, 

gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian 

dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil 

berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), timbunan tanah 

setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir 

yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan 

logam dalm jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 

Penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara 

mekanis. Penambangan konvensional dilakukan dengan menggunakan alat-

alat sederhana seperti linggis, cangkul dan sekop. Penambangan dilakukan 

dengan cara berkelompok terdiri atas 4-5 orang. Suherman (2015) menyatakan 

bahwa penambangan secara mekanis dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu 

:  
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a. Pengupasan yaitu kegiatan memindahkan lapisan tanah penutup (over 

burden) yang tebalnya sekitar 0.5-5 meter dengan menggunakan alat 

berat Back Hoe dan Excavator.  

b. Penggalian dan pemuatan yaitu kegiatan penggalian pasir dari sumber 

lapisan dan sekaligus memuatnya ke dalam truk. Alat yang digunakan 

adalah Back Hoe, Excavator dan Wheel Loader.  

c. Pengangkutan yaitu kegiatan mengangkut/memindahkan bahan galian 

pasir dari tempat penggalian ke tempat penimbunan atau langsung 

kepada konsumen dengan menggunakan truk berkapasitas ± 6 m3.  

Menurut Nurdin dkk (2000) lahan yang dijadikan lahan pertambangan 

dilakukan secara bertahap. Lahan yang digunakan untuk penambangan 

menjadi lahan yang tidak produktif. Lahan bekas penambangan dapat 

produktif kembali apabila dilakukan reklamasi. 

Menurut Widjadjanti (2009) limbah merupakan hasil buangan dari suatu 

proses produksi yang keberadaannya dapat menganggu lingkungan dan tidak 

bernilai ekonomis, sehingga perlu penganan khusus. Dampak negatif dari 

limbah terhadap lingkungan yaitu berupa pencemaran, baik pencemaran air, 

udara, maupun tanah. Pencemaran yang akan terjadi dapat dikurangi 

dampaknya dengan penanganan yang tepat dari limbah yang dihasilkan. 

Menurut Nasir dan Edy (2015) aspek penting dalam manajemen 

lingkungan terkait limbah industri yaitu dengan meminimalisir atau 

mengurangi sumber penghasil limbah yaitu dengan penggunaan teknologi 

yang modern dalam proses produksi. Selain itu, aspek lainnya adalah 

mengoptimalisasi pemanfaatan limbah hasil industri yaitu bisa dengan 

memanfaatkan limbah menjadi bernilai ekonomi. Limbah yang dihasilkan 

dapat dikurangi seminimal mungkin bahkan dapat dimanfaatkan kembali 

apabila limbah dikelola dan diolah dengan baik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

26 Tahun 2018 Pasal 20 menyatakan bahwa  pemegang IUP (Izin Usaha 

Pertambangan) wajib melakukan pengelolaan, pemantauan, 

penanggulanagan, dan pemulihan lingkungan. Penanganan limbah termasuk 

kedalam salah satu cara dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. 
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Lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya dengan pengelolaan limbah 

terlebih dahulu sebelum dibuang, sehingga mengurangi dampak pencemaran. 

Nugraha (2019) menyatakan bahwa izin operasional yang wajib dimiliki oleh 

usaha pertambangan diantaranya adalah:  

1) Izin pembuangan air limbah kegiatan pertambangan.  

2) Izin pembuangan air limbah domestik, jika kegiatan pertambangan 

didukung oleh adanya asrama/mess/camp beserta fasilitas 

pendukungnnya (dapur, laundry, dll) yang mengolah air buangannya 

secara terpusat.  

3) Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.  

4) Izin penimbunan tailing, bagi perusahaan yang memproses bijih dan 

menyisakan tailing.  

5) Izin pengambilan air permukaan atau air tanah.  

6) Izin pengoperasian insinerator, jika usaha melakukan pengolahan limbah 

B3 sendiri.  

7) Izin penimbunan sampah, jika melakukan pengelolaan sampah 

domestiknya sendiri. 

8) Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) jika usaha dilakukan di hutan 

dengan status hutan produksi dan/atau hutan lindung. 

Berdasarkan Pusat Pengembangan dan Penerapan Amdal tahun 2001 hal-

hal pokok menentukan pentingnya dampak lingkungan pada kegiatan 

ekstraksi dan pembuangan limbah adalah:  

a) Luas dan kedalaman zona mineralisasi  

b) Jumlah batuan yang akan ditambang dan yang akan dibuang yang akan 

menentukan lokasi dan desain penempatan limbah batuan.  

c) Kemungkinan sifat racun limbah batuan  

d) Potensi terjadinya air asam tambang  

e) Dampak terhadap kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan 

kegiatan transportasi, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak dan 

bahan kimia racun, bahan radio aktif di kawasan penambangan dan 

gangguan pernapasan akibat pengaruh debu.  
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f) Sifat-sifat geoteknik batuan dan kemungkinan untuk penggunaannya 

untuk konstruksi sipil (seperti untuk landscaping, dam tailing, atau 

lapisan lempung untuk pelapis tempat pembuangan tailing).  

g) Pengelolaan (penampungan, pengendalian dan pembuangan) lumpur (untuk 

pembuangan overburden yang berasal dari sistem penambangan dredging 

dan placer).  

h) Kerusakan bentang lahan dan keruntuhan akibat penambangan bawah 

tanah.  

i) Terlepasnya gas methan dari tambang batubara bawah. 

US EPA (1995, dalam BAPEDAL tahun 2001) menguraikan beberapa 

upaya yang dapat digunakan untuk pengendalian dampak akibat kegiatan 

tambang yaitu diantaranya: 

1) Menggunakan struktur penahan sedimen untuk meminimalkan jumlah 

sedimen yang keluar dari lokasi penambangan 

2) Pengembangan rencana sistem pengendalian tumbahan untuk 

meminimalkan masuknya bahan B3 ke badan air 

3) Menghindari kegiatan kontruksi selama tahap kritis 

4) Menetralisir sianida pada kolam pengendapan tailing yaitu dengan 

pemasangan pagar dan jaring 

5) Mencegah hewan liar masuk kedalam kolam pengendapan tailing 

6) Mengurangi penggunaan pagar atau pembatas lainnya yang dapat 

menghalangi jalur migrasi hewan liar 

7) Membatasi dampak yang diakibatkan dari frakmentasi habitat yaitu 

dengan mengurangi akses jalan dan memperbaiki jalan-jalan yang sudah 

tidak digunakan lagi 

8) Melarang adanya pemburuan hewan liar di area pertambangan 

Pengelolaan tailing berupa penampungan tailing, pengolahan dan 

pembuangannya memerlukan memperhatikan keberadaannya terutama 

untuk kawasan yang rawan gempa. Desain dari sistem penampungan tailing 

akan menentukan efektifitas pengelolaan limbah. Salah satu aktivitas 

penambangan yang menghasilkan tailing adalah penambangan pasir. Proses 
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pencucian pasir menghasilkan limbah berupa lumpur dan partikel pasir 

terkecil. Sebelum limbah dibuang perlu ditampung terlebih dahulu pada bak-

bak penampungan untuk mengendapkan lumpur sisa pencucian. Sehingga 

limbah yang dihasilkan dapat lebih jernih dan aman untuk dikonsumsi bagi 

masyarakat yang memanfaatkan air dari jalur yang sama yang digunakan 

pada kegiatan penambangan.  

2.2 Usaha Pertambangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha merupakan kegiatan 

dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sedangkan perusahaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

dengan cara sistematis dan teratur untuk mencandapatkan keuntungan. Maka 

usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan untuk 

menggapai tujuan sehingga mendapatkan kepuasan dari hasil usahanya. 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa :  

 

“Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak 

pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 
tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut.”  

 

Perusahaan merupakan usaha atau upaya yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang bekerjasama dalam kegiatan ekonomi untuk 

mencapai tujuan secara terstruktur sehingga menghasilkan produk tertentu 

baik barang maupun jasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik perusahaan 

industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu : 

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) 

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) 
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Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa 

usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral 

atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, 

Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan 

dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang. 

Sedangkan penambangan  itu sendiri adalah bagian kegiatan Usaha 

Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral 

ikutannya.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 

523K/201/MPE/1992 Tahun 1992 penyusunan informasi kegiatan 

pertambangan meliputi: 

1. Lokasi kegiatan pertambangan 

2. Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan C 

3. Keadaan endapan bahan galian 

4.  Produksi (jumlah produksi penggalian, pengolahan dan 

pembuangan) 

5. Sarana pengangkutan 

6. Kebutuhan air (m3/hari) 

7. Teknik penanganan pembuangan dan pengggalian 

8. Umur kegiatan pertambangan 

9. Jumlah tenaga kerja 

Menurut Zen (1984, hlm) industri mineral merupakan kegiatan 

mengembangkan, menambang, memproses mineral, sampai emproduksi 

logam atau mineral lainnya yang siap digunakan dalam proses industri. 

Industri mineral dalam skala  besar mampu memproduksi mineral tambang 

dalam jumlah yang besar. Sehingga dapat menghasilkan produksi mineral 

tambang yang melimpah dengan keuntungan yang tinggi.  

Aktivitas  pertambangan dan penggalian batu, pasir, dan tanah liat 

mencakup pengambilan dan pengerukan pasir industri, pemecahan dan 

penghancuran batu dan kerikil, penggalian pasir dan pertambangan tanah liat. 

Golongan ini tidak mencakup pemotongan dan penyelesaian batu di luar 
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penggalian.  Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini 

digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan 

galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain). Khususnya untuk aktivitas 

penggalian pasir mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan 

pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit 

mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya. 

(KBLI : 2015) 

Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha tahun 2015 aktivitas penunjang 

penggalian batu, pasir, dan tanah liat terdiri dari :  

o Jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil 

contoh bijih dan membuat observasi geologi pada tambang berprospek; 

o Jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang; 

o Percobaan penggalian dan pengeboran sumur atau ladang tambang. 

Serta yang tidak termasuk kedalam aktivitas penunjang yaitu 

pengoperasian tambang atau penggalian atas dasar balas jasa atau kontrak, 

jasa reparasi khusus mesin pertambangan, jasa survei geofisika atas dasar 

balas jasa atau kontrak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral pasal 3  

usaha pertambangan harus melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang 

baik yaitu meliputi pelaksanaan aspek:  

a. teknis pertambangan;  

b. konservasi Mineral dan Batubara;  

c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;  

d. keselamatan operasi pertambangan;  

e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan 

pascatambang, serta pascaoperasi; dan  

f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, 

pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. 
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Sedangkan  untuk tata kelola pengusahaan pertambangan meliputi 

pelaksanaan aspek:  

1. pemasaran;  

2. keuangan;  

3. pengelolaan data;  

4. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;  

5. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;  

6. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;  

7. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut 

kepentingan umum;  

8. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan  

9. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan. 

Setiap kegiatan dalam proses penambangan harus sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan untuk mencegah dampak lingkungan yang 

lebih besar. Pada pasal 3 pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP 

Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kaidah 

pertambangan yang baik yang meliputi kaidah teknik pertambangan yang 

baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Selanjutnya pada pasal 7  

pemegang IUP juga wajib: 

a) mengangkat KTT (Kepala Teknik Tambang) sebagai pemimpin 

tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT 

(Kepala Inspektur Tambang);  

b) memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tenaga ahli pada bidang pertambangan sangat diperlukan untuk 

menentukan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha pertambangan 

agar lebih efektif dan efisien, sehingga keuntungan yang didapatkan lebih 

optimal. 
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2.3 Wilayah Peruntukan Pertambangan 

Suatu wilayah tentunya akan mengatur wilayahnya dengan sistem 

pembagian kawasan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari prosespengaturan 

tata ruang. Setiap kawasan dibagi sesuai dengan kondisi alamnya dan potensi 

yang ada di dalamnya. Pengaturan tata ruang ini dilakukan agar setiap 

kawasan termanfaatkan sesuai peruntukannya serta tidak mengganggu 

kawasan lainnya. Sehingga setiap kawasan dapat terlindungi kelestariannya. 

Berdasakan PERDA RTRW Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 61 

menyatakan bahwa: 

 

“Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki 

potensi sumber data bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan 

peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, 
eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan 

mauapun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaaan lahan, baik kawasan budi 

daya maupun kawasan lindung.” 

 

Begitupun dengan kawasan untuk penambangan pasir, rencana 

pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan 

potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber 

daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan 

(environmental friendly). (PERDA RTRW Nomor 2 Tahun 2012) 

Ketentuan umum mengenai peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 85 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, sebagai berikut: 

a) Lokasi penambangan berada pada kawasan pedesaan dengan radius 

minimum terhadap permukiman dan tidak berada pada daerah resapan 

air; 
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b) Kegiatan penambangan boleh berbarengan dengan fungsi kawasan lain 

selama mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; 

c) Kegiatan penambangan tidak diperbolehkan di kawasan rawan bencana 

dengan kerentanan tingkat tinggi; 

d) Kegiatan penggalian tidak diperbolehkan pada lereng curam lebih besar 

dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil; 

e) Penambangan tidak diperbolehkan di perbukitan tempat mata air penting 

atau pemukiman; 

f) Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung; 

g) Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam 

sungai bagian hulu dan di dekat jembatan. 

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1  menyatakan bahwa:  

 

“Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral 

dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang 

merupakan bagian dari tata ruang nasional.”  

 

Wilayah pertmbangan terdiri dari: 

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah 

Pertambangan (WP) yang memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau 

informasi geologi. 

2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang 

diberikan kepada pemegangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

3. Wilayah Pertambangan Rakyat, (WPR) adalah bagian dari Wilayah 

Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan 

rakyat. 

4. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari Wilayah 

Penambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis 

nasional. 
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Hayati (2015, hlm 225) menyatakan bahwa penetapan WUP,WPR, dan 

WPN, menteri Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan eksplorasi 

untuk memperoleh data dan informasi berupa: 

- Peta yang terdiri atas: a) peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; 

peta geokimia dan peta geofisika; 

- Perkiraan sumber daya dan cadangan. 

Penetapan WUP mineral logam atau WUP batubara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 3 memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki formasi batuan pembawa batubara dan/atau formasi batuan 

pembawa mineral logam, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta 

geologi; 

b. Memiliki singkapan geologi untuk mineral logam dan/atau batubara; 

c. Memiliki potensi sumber daya mineral logam dan/atau batubara; 

d. Memiliki 1 (satu) atau ; lebih jenis mineral logam termasuk mineral 

ikutannya dan/atau batubara; 

e. Tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN; 

f. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertambangan secara berkelanjutan; dan 

g. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan recana tata 

ruang. 

Sedangkan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat memiliki kriteria 

tersendiri yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Pasal 22 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau 

diantara tepi dan tepi sungai; 

2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 

maksimal 25 (dua puluh lima) meter; 

3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 

4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima 

hektare; 
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5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau merupakan 

wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 

Kriteria yang disebutkan dimaksudkan untuk menjaga wilayah-wilayah 

lain yang berada di sekitar lokasi penambangan. Lokasi penambangan yang 

sudah sesuai dengan kriteria tersebut dapat menjaga wilayah lain dari terkena 

dampak langsung adanya kegiatan penambangan. 

2.4 Dampak Industri Pertambangan 

Kegiatan pertambangan yang kurang memperhatikan lingkungan dapat 

memberikan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri, baik itu 

lingkungan fisik maupun kondisi sosial-ekonomi. Penambangan dengan 

sistem terbuka lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan secara langsung 

dan dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan dalam kurun waktu yang 

singkat. Dampak dari sistem penambangan terbuka ini diantaranya dapat 

mencemari air, tanah dan udara. Pencemaran air yang terjadi akibat 

penambangan adalah pada proses pencucian. 

Menurut Raden dkk (2010: dalam Fitriyani, 2016 ) dampak kegiatan 

pertambangan terhadap lingkungan diantaranya adalah ”perubahan bentang 

lahan; penurunan tingkat kesuburan tanah; terjadinya ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara; 

pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas 

penambangan”. Hampir setiap proses dalam kegiatan pertambangan 

berdampak negatif pada lingkungan, mulai dari pengupasan, penggalian, 

pencucian, hingga pembuangan. 

Menurut Suherman (2015) proses pengupasan yaitu kegiatan 

memindahkan lapisan tanah penutup. Pada proses ini tentunya akan 

merubah bentang lahan sebelumnya untuk dijadikan lokasi penambangan. 

Proses pengupasan dan penggalian juga dapat menurunkan kesuburan tanah. 

Fitriyani (2016) menyatakan bahwa penimbunan tanah pucuk dan tanah 

penutup dapat menurunkan kesuburan tanah karena rusaknya tanah akibat 
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penggalian barang tambang yang berada di lapisan bawah. Membutuhkan 

waktu yang lama untuk dapat memulihkan kesuburan tanah, sehingga lahan 

tersebut dapat produktif kembali. 

Limbah bekas pencucian yang dibuang langsung ke sungai dapat 

mempengaruhi kualitas air. Banyaknya partikel halus pasir yang masuk ke 

dalam air menjadikan air sungai lebih keruh, serta endapan pasir di dasar 

sungai dapat menimbulkan banjir ketika musim hujan. Hal ini dikarenakan 

sungai tidak mampu menampung air hujan yang masuk ke badan sungai 

akibat adanya endapan pasir. 

Kegiatan pertambangan biasanya menyisakan tumpukan tanah dan 

lubang-lubang bekas galian. Apabila bekas kegiatan penambangan ini 

dibiarkan terbuka maka akan berdampak pada kondisi hidrologis. Dampak 

hidrologis yang dimaksud diantaranya pendangkalan sungai akibat 

sedimentasi, cadangan air berkurang karena terhambatnya infiltrasi air 

hujan, serta terjadinya pencemaran air. (Sulasmi dan Dewi : 2018) 

Setiap industri pertambangan wajib melakukan reklamasi untuk 

memulihkan kembali lahan agar produktif kembali. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral pasal 3  usaha pertambangan 

harus melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik yaitu dengan 

pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan 

pascatambang, serta pascaoperasi. 

Selain dampak terhadap lingkungan fisik, industri pertambangan juga 

memberikan dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

sekitarnya.  

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, salah satunya 

dikarenakan adanya kegiatan industri. Menurut Nawawi dkk (t.t) 

keberadaan industri akan mempengaruhi dan memberikan perubahan 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Pembukaan 

lapangan pekerjaan dapat memberikan perubahan pada kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitarnya. 
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Merujuk pada terbitan dari Pusat pengembangan dan Penerapan 

AMDAL BAPEDAL tahun 2001 menyatakan bahwa aspek sosial-ekonomi 

yang masih banyak dipermasalahakan yaitu berupa: 

a. Kompensasi kehilangan lahan dan juga potensi kehilangan ekonomis 

dan gangguan terhadap kehidupan budaya 

b. Masuknya pendatang baru sehingga terjadinya kesenjangan pendapatan 

c. Persiangan pemakaian air bersih dan sumber daya alam lainnya yang 

digunakan bersama 

d. Tuntutan untuk melaksanakn program community development 

pengembangan kesempatan kerja agar meratanya keuntungan sosial 

secara lebih di kalangan masyarakat lokal. 

Berdasarkan hasil penelitian, Apriyanto dan Harini (2012)  dampak 

adanya kegiatan pertambangan yaitu diantaranya: menarik masyarakat luar 

masuk kedalam wilayah dimana kegiatan pertambangan itu berada; memicu 

timbulnya konflik antar masyarakat lokal dengan warga pendatang; 

hubungan antar kerabat menjadi renggang. Sedangkan dampak ekonomi 

yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penambangan antara lain: 

terbukanya peluang usaha bagi masyarakat lokal; fluktuasi pendapatan 

masyarakat sesuai dengan profesinya; menambah lowongan pekerjaan di 

sektor pertambangan. 

Peluang masyarakat lokal untuk bekerja di sektor pertambangan 

terbilang kecil. Hal ini dikarenakan bekerja di sektor perambangan yang 

dimaksud memerlukan keahlian yang tinggi. Sehingga banyak warga 

pendatang yang bekerja di sektor pertambangan. Semakin banyaknya warga 

pendatang yang masuk dapat membuka peluang usaha bagi warga setempat, 

seperti membuka usaha warung ataupun kontrakan. Namun adanya 

perbedaan adat kebiasaan antara warga lokal dan pendatang rentan memicu 

terjadinya konflik. Maka dari itu hubungan kekerabatan antar warga 

menjadi renggang. 
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Konflik antara perusahaan pertambangan dengan warga lokal juga 

tidak dapat dihindari. Dampak dari tercemarnya lingkungan yang 

menganggu kenyamanan masyarakat setempat seringkali menjadi 

penyebabnya. Serta keterlambatan pihak perusahaan untuk menangani 

kerusakan lingkungan dapat merugikan masyarakat.  

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi salah satu 

solusi untuk menjaga hubungan antara pihak perusahaan dengan 

masyarakat. CSR merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada 

masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari kegiatan 

pertambangan. Hasyir (2016) menyatakan bahwa sebagai bentuk CSR maka 

perusahaan tambang dapat memfokuskan pada berbagai bidang pendidikan, 

kesehatan, pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, 

menguatkan peran lemabga masyarakat, dan menjaga sosial budaya 

masyarakat. 

2.5 Kesejahteraan Masyarakat 

Widyasturi (2012) mendefinisikan “sejahtera adalah kondisi manusia 

dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan 

damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan 

suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.” Berdasarkan definisi 

tersebut maka dapat diartikan bahwa seseorang dapat dikatan sejahtera 

apabila telah merasakan kemakmuran dan kedamaian dalam hidupnya. 

Menurut Santiyasa (2017) tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan 

pola pengukuran kemampuan masyarakat dalam bidang kehidupan. 

Masyarakat yang telah mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya 

dapat dikatakan sejahtera. Kebutuhan itu adalah sandang, pangan dan papan 

atau dapat diklasifikasikan yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 

1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama untuk kelangsungan 

hidup manusia Kebutuhan primer juga dapat disebut dengan kebutuhan 

dasar manusia, apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan ini 
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maka akan sulit untuk melangsungkan hidupnya, seperti makanan dan 

tempat tinggal. 

2) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang keberadaannya tidak 

terlalu berpengaruh terhadap kehidupan manusia namun  dapat 

membantu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contoh dari kebutuhan 

sekunder adalah pakaian, alat transportasi, dan alat komunikasi. 

3) Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan yang keberadaaanya 

tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Contoh dari 

kebutuhan tersier adalah komputer, kendaraan mewah, mesin cuci, dan 

lain-lain. 

Menurut Rosni (2012) tingkat kesejahteraan masyarakat ini 

mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Kesejahteraan suatu 

keluarga dapat mengantarkannya pada kualitas hidup yang lebih baik. 

Kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup memudahkan 

sesorang untuk mencapai suatu tujuan lain dalam hidupnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin tinggi kesejahteraannya maka 

akan semakin baik pula kualitas hidupnya.  

Pierson (2007, dalam Sukmana; 2016) menyatakan bahwa kesejahteraan 

meliputi social welfare (kesejahteraan sosial), economic welfare 

(kesejahteraan ekonomi) dan state walfare (kesejahteraan negara). 

Kesejahteraan sosial didalamnya terdapat keshatan, pendidikan, dan 

sebagainya yang meliputi lingkup sosial. Kesejahteraan ekonomi meliputi 

pendapatan, pengeluaran, pola konsumsi, dan sebagainya. Kesejahteraan 

negara meliputi berbagai pelayanan melalui sarana dan prasarana yang 

disediakan negara. 

Berdasarkan  Badan Pusat Statistik (2015) perkembangan kesejahteraan 

rakyat dapat dilihat dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, 

ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi,  perumahan dan lingkungan, 

kemiskinan. Maka dapat diuraikan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat 

dapat menggunakan indikator sebagai berikut: 



 
Widia Qurota Ayuni, 2020 
DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 
 

- Pendapatan 

- Konsumsi/Pengeluaran 

- Kesehatan 

- Kondisi rumah tinggal 

- Fasilitas rumah tinggal  

- Kemudahan memasukan anak ke lembaga pendidikan 

- Kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan 

- Kemudahan mendapat fasilitas transportasi 

Semakin tinginya pendapatan maka semakin banyak pula kebutuhan yang 

dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer,sekunder maupun tersier. Ketika 

pendapatan seseorang tinggi maka tingkat konsumsinya akan tinggi. Tidak 

hanya pengeluaran untuk kebutuhan makanan namun sudah bergeser untuk 

memenuhi kebutuhan non makanan. Kebutuhan non makanan dapat berupa 

rumah tinggal yang layak dengan fasilitas lengkap, kepemilikan kendaraan, 

kemampuan menyekolahkan, dan terjaminnya kesehatan. Kondisi tersebut 

dapat meningkatkan emosi positif yaitu rasa nyaman dan bangga.  

Kualitas hidup seseorang dapat menjadi salah satu indikator untuk 

mengukur kesejahteraan secara subjektif. Rustia (2012) menyatakan bahwa 

Kesejahteraan subjektif meliputi beberapa aspek yaitu; evaluasi kognitif 

kehidupan pribadi, emosi positif (bahagia dan bangga), dan emosi negatif 

(sakit dan kekhawatiran). Pengukuran kesejahteraan pada aspek kualitas 

hidup harus dilakukan secara subjektif dan objektif. Artinya dengan melihat 

kondisi individu tersebut berdasarkan apa yang dirasakan dan didukung 

dengan adanya fakta dan data yang diamati.  

Uraian diatas menunjukan bahwa sejahteranya masyarakat tidak hanya 

dapat diukur dari materi saja, namun juga memperhatikan aspek yang 

mencakup peningkatan kualitas hidup. Hal itu dapat dilihat dari aspek 

pendidikan maupun kesehatan. Kualitas hidup seseorang dapat juga dilihat 

dari bagaimana orang tersebut mampu mengahargai hidupnya untuk 

mencapai rasa bahagia dan bangga. BKKBN telah menguraikannya secara 

rinci kriteria keluarga sejatera beserta indikatornya sebagai berikut: 



 
Widia Qurota Ayuni, 2020 
DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 
 

Tabel 2. 1 Kriteria Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN 

No. Indikator Kriteria 

 Klasifikasi kebutuhan dasar keluarga (basic needs) 

1. Pada umumnya makan dua kali sehari atau 

lebih. 

Keluarga Sejahtera I 

Jika tidak dapat 

memenuhi satu atau lebih 

dari 6 indikator KS-I 

maka termasuk ke 

dalam Keluarga 

Prasejahtera 

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian 

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai 

atap, lantai dan dinding yang baik.. 

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke 

sarana kesehatan. 

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi 

ke sarana pelayanan kontrasepsi. 

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

 Klasifikasi kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga 

7. Pada umumnya anggota keluarga 

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing. 

Keluarga Sejahtera II 

Jika tidak dapat 

memenuhi satu atau lebih 

dari 8 indikator KS-II 

maka termasuk ke 

dalam Keluarga 

Sejahtera I 

8. Paling kurang sekali seminggu seluruh 

anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 

9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 

setiap penghuni rumah. 

11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan 

sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing. 

12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga 

yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

13. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun 

bisa baca tulisan latin. 

14. Pasangan usia subur dengan anak dua atau 

lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. 

 Klasifikasi kebutuhan pengembangan (develomental needs) dari 

keluarga 

15. Keluarga berupaya meningkatkan 

pengetahuan agama. 

Keluarga Sejahtera III 

Jika tidak dapat 

memenuhi satu atau lebih 

dari 5 indikator KS-III 
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung 

dalam bentuk uang atau barang. 
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17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling 

kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi. 

maka termasuk ke 

dalam Keluarga 

Sejahtera II 

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal. 

19. Keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/majalah/ radio/tv/internet. 

 Klasifikasi aktualisasi diri (self esteem) keluarga 

20. Keluarga secara teratur dengan suka rela 

memberikan sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial. 

Keluarga Sejahtera III 

Plus 

Jika tidak dapat 

memenuhi satu atau lebih 

dari 2 indikator KS-III 

Plus maka termasuk ke 

dalam Keluarga 

Sejahtera III 

21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai 

pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ 

institusi masyarakat. 

Sumber: BKKBN (2011) 

Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan dimulainya 

pelaksanaan pembangunan masyarakat. Soetomo (2008) menyatakan bahwa 

masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan namun juga subjek 

pembangunan. Nasyarakat perlu dilibatkan langsung dalam pelaksanaan 

pembangunan. Karena pada dasarnya negara dan masyarakat berperan dalam 

mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Peran masyarakat harus dikuatkan 

agar masyarakat menjadi ketergantungan pada tanggung jawabnya dalam 

mencapai kesejahteraan. Sehingga beban negara menjadi lebih ringan dalam 

mewujudkan negara yang sejahtera. Sukmana (2016)  menyatakan bahwa  

“Negara kesejahteraan merupakan contoh ideal dari pembangunan yang 

mengutamakan peningkatan kesejahteraan dengan negara yang berperan penting 

untuk memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komperhensif kepada 

warganya.” 

Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya dapat 

dicapai dengan adanya sinergi antara negara dan masayarakat. Negara sebagai 

pemegang sistem dan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. 

Negara sebagai peran utama harus mampu menggapai semua lapisan 

masyarakat untuk mencapai kesejahtekeputraan. 


