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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum 

  Penelitian ini dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Kabupaten 

Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat, 

terletak diantara garis 0º 19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” - 

111º 16’ 00” Bujur Timur. Dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan Barat, 

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang 

memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai merupakan muara 

sungai dan berupa rawa – rawa. Sedangkan daerah hulu umumnya berupa 

daratan yang berbukit - bukit dan diantaranya masih merupakan hutan. 

Secara umum Kabupaten Ketapang memiliki luas daratan + 3.000.000 ha, 

dengan pembagian: kawasan hutan yang terdiri dari taman nasional, cagar 

alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan 

produksi konversi seluas + 2.000.000 ha, dan areal non kawasan hutan 
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seluas + 1.000.000 ha. Hal ini berarti bahwa 2/3 luas daratan merupakan 

kawasan hutan.15  

  Saat ini di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu 

terdapat cukup banyak kegiatan pembangunan di kawasan hutan seperti 

kegiatan pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 

perkebunan kelapa sawit milik perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman 

Industri (HTI) serta pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengelolaan hutan melalui izin Hak Pengusahaan 

Hutan (HPH). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Ketapang16 

                                                            
15 Wawancara dengan  Ir. Akhmat Zain, Kepala Bidang Inventarisir dan Penatagunaan Wilayah Dinas 
Kehutanan Kabupaten Ketapang, hari Rabu, tanggal 5 Januari 2011, Pukul 10.30 WIB. 
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2. Lokasi dan keadaan geografis 

a. Kecamatan Kendawangan 

  Kecamatan Kendawangan berada di sebelah selatan Kabupaten 

Ketapang, berjarak + 190 Km dari Kota Ketapang dan dapat ditempuh 

dengan + 3 jam perjalanan darat menggunakan mobil atau sepeda motor. 

Jarak tempuh yang relatif cukup pendek ini dikarenakan daya dukung sarana 

transportasi berupa jalan yang sudah cukup baik, karena hampir 100% jalan 

yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Kendawangan 

sudah beraspal. Kecamatan Kendawangan memiliki wilayah seluas 5.859 

Km2 atau 16,36% dari total luas wilayah Kabupaten Ketapang, dengan 

jumlah penduduk sebanyak 28.377 orang.17 

 Secara umum topografi Kecamatan Kendawangan terdapat dataran 

rendah dan juga terdapat beberapa pegunungan yang cukup tinggi di bagian 

lain wilayahnya. Batas-batas wilayah Kecamatan Kendawangan adalah: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan  

      Tumbang Titi. 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kendawangan berbatasan dengan  

     Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan  

     Tengah. 

c. Sebelah Barat : Selat Karimata dan Laut Jawa 

                                                                                                                                                                          
16 Peta Kabupaten Ketapang, http://kalbar.bps.go.id/ketapang/, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 
Maret 2011, pukul 12.12 WIB. 
17 Ibid 
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d. Sebelah Timur : Kecamatan Marau dan Kecamatan Manis Mata. 

Kecamatan Kendawangan memiliki potensi bahan galian berupa 

mineral dan batuan serta bukan mineral dan non-batuan yang sangat banyak. 

Potensi tersebut antara lain yaitu bauksit, batu galena, bijih besi, timah, pasir 

zircon, pasir kuarsa, barit dan kaolin. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Kecamatan Kendawangan19 

b. Kecamatan Jelai Hulu 

  Kecamatan Jelai Hulu juga berada di sebelah selatan Kabupaten 

Ketapang, berjarak + 300 Km dari kota Ketapang dan dapat ditempuh dengan 

waktu + 5 sampai 6 jam perjalanan darat. Waktu tempuh yang cukup lama ini 

                                                            
18 Wawancara dengan Eko Harfianto, Staf Bidang Geologis dan Pengusahaan Pertambangan Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2011, pukul 11.30 
WIB. 
19 Peta Kecamatan Kendawangan, http://kalbar.bps.go.id/ketapang/, diakses pada hari Selasa, tanggal 
29 Maret 2011, pukul 12.12 WIB. 
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diakibatkan karena kondisi jalan yang menghubungkan kota Ketapang 

dengan Kecamatan Jelai Hulu sebagian besar masih belum beraspal dan 

banyak terdapat lobang pada badan jalan sehingga mengakibatkan rusaknya 

badan jalan dan membuat arus transportasi  menjadi tidak lancar. 

  Kecamatan Jelai Hulu memiliki wilayah seluas 1.358 Km2 atau 3,79 % 

dari total luas wilayah Kabupaten Ketapang, dengan jumlah penduduk 13.078 

orang.20 Secara umum topografi Kecamatan Jelai Hulu berupa dataran tinggi 

dan terdapat beberapa pegunungan. Batas-batas wilayah Kecamatan Jelai 

Hulu adalah: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Tumbang Titi.  

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Manis Mata. 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Marau. 

d. Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Tengah. 

  Di Kecamatan Jelai Hulu juga terdapat potensi kandungan mineral 

yang cukup banyak sehingga banyak investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya dalam bidang pertambangan, serta wilayah hutannya yang cukup 

luas dimanfaatkan oleh investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit. 

  Potensi bahan galian berupa mineral dan batuan serta bukan mineral 

dan non-batuan yang terdapat di Kecamatan Jelai Hulu tidak sebanyak 

seperti yang terdapat di Kecamatan Kendawangan. Potensi bahan galian 

                                                            
20 Ibid 
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berupa mineral dan batuan dan bukan mineral dan non-batuan tersebut 

antara lain yaitu bausit, galena, bijih besi, timah dan emas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Peta Jelai Hulu21 

3. Kondisi kawasan hutan 

a. Kecamatan Kendawangan 

       Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-

II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Luas Kawasan Hutan dan Perairan 

Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan menempati urutan kedua 

dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang sebagai kecamatan yang memilki 

luas hutan dan perairan terluas di Kabupaten Ketapang setelah Kecamatan 

Hulu Sungai, dengan jumlah luas kawasan hutan dan perairan seluas 

564.949,00 ha, dengan pembagian sebagai berikut:  

 
                                                            
21 Ibid 
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Tabel 1: Luas Kawasan Hutan Kecamatan Kendawangan 

Sumber: SK Menteri  Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000  

b. Kecamatan Jelai Hulu 

          Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-

II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Luas Kawasan Hutan dan Perairan 

Kabupaten Ketapang, Kecamatan Jelai Hulu memilki kawasan hutan dan 

perairan seluas 128.847,00 ha, dengan pembagian sebagai berikut: 

Tabel 2: Luas Kawasan Hutan Kecamatan Jelai Hulu 

Sumber: SK Menteri  Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000  

 

 

No Status Kawasan Luas (ha) 
1 Cagar alam 142.868,00 
2 Hutan lindung 18.207,00 
3 Hutan produksi terbatas 15.915,00
4 Hutan produksi tetap 203.142,00
5 Hutan produksi konversi 28.217,00 
6 Areal penggunaan lain 156.700,00 

Total 564.949,00

No Status Kawasan Luas (ha) 
1 Hutan lindung 996,00
2 Hutan produksi terbatas 60.094,00
3 Hutan produksi tetap 25.972,00
4 Areal penggunaan lain 41.785,00

Total 128.847,00
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4. Perizinan pertambangan 

a. Kecamatan Kendawangan 

  Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Ketapang tahun 2010, pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) yang ada di Kecataman Kendawangan, terdapat 14 

perusahaan pemegang IUP, dan 45 izin usaha pertambangan yang terdiri 

dari tahapan IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi, dengan total luas 

lahan untuk kegiatan pertambangan sejumlah 146.088,6 ha.22 

Tabel 3: Jumlah pemegang IUP di Kecamatan Kendawangan 

No Jenis Izin Pemegang Izin Luas (ha) 
1 IUP Operasi Produksi 11 82.351.9
2 IUP Eksplorasi 7 63.736,7

Jumlah 146.088,6

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang 

 

 

 

 

                                                            
22 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberkan setelah selesai IUP Eksplorasi untuk 
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan. Operasi Produksi 
adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, 
pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan 
sesuai dengan hasil study kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan 
hidup. 
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Tabel 4: Luas wilayah kehutanan dan pertambangan Kecamatan 

Kendawangan Tahun 2008-2010 

No Tahun Luas Hutan (ha) Luas Pertambangan (ha)  
1 2008 564.949 - 
2 2009 539.809,3 25.139,7
3 2010 418.860,4 120.948,9

Jumlah 418.860,4 146.088,6

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Ketapang Tahun 2000  

 Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa luas hutan 

di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu dari tahun 2008 

hingga tahun 2011 terjadi penurunan yang cukup banyak. Sedangkan luas 

lahan pertambangan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data ini, 

maka potensi terhadap terjadinya pengurangan jumlah luas kawasan hutan 

untuk kegiatan usaha pertambangan pada dua kecamatan tersebut sangat 

besar.  

 Lebih jauh, sebagian besar wilayah izin usaha pertambangan tersebut 

tersebar di daerah hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan ada 

terdapat pula beberapa perusahaan pemegang IUP yang wilayah IUP-nya 

berada di dekat lokasi cagar alam dan ada juga perusahaan pemegang IUP 

yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah hutan lindung seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5: Peta wilayah pertambangan di Kecamatan Kendawangan 

 Sampai saat ini, perusahaan pertambangan yang ada di Kecamatan 

Kendawangan yang sudah selesai melakukan kegiatan penambangan baru 1 

(satu) perusahaan, yaitu PT. Harita Prima Abadi Mineral, dengan luas lahan 

seluas 13.000 ha.23  

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, 

                                                            
23 Wawancara dengan Kepala Project & Development pada PT. Harita Prima Abadi Mineral, hari 
Jumat, tanggal 12 Febuari 2011, pukul 16.30 WIB. 
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan 

Kegiatan Pascatambang, dijelaskan bahwa kegiatan reklamasi adalah 

kewajiban dasar bagi perusahaan pertambangan yang telah selesai 

melakukan kegiatan usaha pertambangan. Namun reklamasi yang 

dilaksanakan oleh PT. HPAM tidak berjalan secara maksimal, kerena 

reklamasi hanya dilakukan pada titik-titik tertentu dan pada lahan hak milik 

(milik masyarakat sekitar), reklamasi dilakukan berdasarkan permintaan dari 

pemilik lahan. Seperti terlihat pada gambar reklamasi berupa penanaman 

bibit pohon karet pada salah satu lahan milik masyarakat di bawah ini. 

Gambar 6: Karyawan PT. HPAM berfoto bersama visitor pada areal reklamasi 
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b. Kecamatan Jelai Hulu 

       Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang tentang pemegang izin usaha 

pertambangan (IUP) yang ada di Kecataman Jelai Hulu, terdapat 15 

perusahaan pemegang IUP, dan 21 izin usaha pertambangan yang terdiri 

dari tahapan IUP Produksi dan IUP Eksplorasi, dengan total luas lahan untuk 

kegiatan pertambangan sejumlah 119.557 ha.  

Tabel 5: Data jumlah pemegang IUP di Kecamatan Jelai Hulu 

No Jenis Izin Pemegang Izin Luas (ha) 
1 IUP Produksi 2 397
2 IUP Eksplorasi 13 119.160

Jumlah 119.557

Sumber : Diolah dari data Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Ketapang 

Tabel 6: Data kehutanan dan pertambangan Kecamatan Jelai Hulu 

No Tahun Luas kehutanan (ha) Luas Pertambangan (ha)  
1 2008 128.847 - 
2 2009 128.450 397
3 2010 9.290 119.160

Jumlah 9.290 119.557

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Ketapang Tahun 2000 

     Berdasarkan data-data di atas, maka dapat terlihat bahwa pada 

semakin tahun jumlah luas lahan semakin berkurang, Sedangkan luas 

pertambangan semakin banyak. Sementara izin usaha baik pada tahapan 

operasi produksi maupun pada tahapan eksplorasi semakin bertambah. 
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  Sebagian besar wilayah izin usaha pertambangan yang ada di 

Kecamatan Jelai Hulu tersebar di daerah kawasan hutan produksi tetap, 

hutan produksi terbatas dan ada juga perusahaan pemegang izin usaha 

pertambangan yang sebagian wilayah masuk ke dalam wilayah hutan lindung 

seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Peta wilayah pertambangan Kecamatan Jelai Hulu 

  Sampai saat ini, di Kecamatan Jelai Hulu kegiatan operasi produksi 

perusahaan pertambangan masih berlangsung dan belum ada perusahaan 

pertambangan yang sudah selesai melakukan kegiatan operasi produksi. 
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B. Pembahasan 

1. Tata cara pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan 

hutan di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu 

Kandungan bahan tambang yang tersebar di berbagai wilayah, 

termasuk dalam kawasan hutan tidak dapat dihindari sehingga seringkali 

menyebabkan tumpang tindih mengenai status kawasan. Untuk 

menyelesaikan masalah yang muncul maka diperlukan peraturan perundang-

undangan yang dapat mensinkronkan antara kepentingan sektor kehutanan 

dengan pengelolaan sumber daya alam dalam sektor usaha pertambangan. 

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam 

pemberian izin usaha pertambangan di kawasan hutan, yaitu Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 

 Peraturan Pemerintah Penggangi Undang-undang Nomor 1 TAHUN 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Sumber daya alam pertambangan yang pada sifatnya sangat terbatas 

dan memiliki nilai urgensi yang tinggi terhadap kepentingan pembangunan 

daerah membuat pengusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten 

Ketapang semakin diintensifkan pengelolaanya. 
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Izin usaha pertambangan pada daerah penelitian dapat diberikan 

kepada perusahaan, koperasi atau perseorangan sebagai pemegang izin sah 

dengan melewati beberapa tahapan proses perizinan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara, izin usaha pertambangan diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: 

1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan 

2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP).  

Secara spesifik, proses pemberian izin usaha pertambangan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) 

Wilayah izin usaha pertambangan ialah wilayah yang berikan kepada 

pemegang izin usaha pertambangan. Wilayah izin usaha pertambangan 

terdiri dari: 

 

1. WIUP radioaktif; 

2. WIUP mineral logam; 

3. WIUP batubara; 

4. WIUP mineral bukan logam; dan/atau 
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5. WIUP batuan. 

WIUP radioaktif dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan WIUP mineral logam dan batubara dapat 

diperoleh dengan cara lelang terbuka yang dilakukan oleh Menteri 

Pertambangan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, 

dan WIUP mineral bukan logam dan batuan dapat diperoleh dengan cara 

mengajukan permohonan wilayah kepada Menteri Pertambangan, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  

Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP. 

Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat 

diberikan 1 (satu) WIUP. Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat 

diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. 

1) Tata cara pemberian WIUP mineral logam dan batubara 

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, 

Menteri Pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat, atau Bupati Kabupaten 

Ketapang sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka 

WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang. 

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Menteri 

Pertambangan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur 
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Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Barat harus mendapat 

rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati Kabupaten Ketapang dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan 

rekomendasi tersebut. 

Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, 

maka akan dibentuk panitia lelang oleh: 

1. Menteri Pertambangan, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di 

lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari 

garis pantai; 

2. Gubernur Kalimantan Barat, untuk panitia pelelangan WIUP yang 

berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau 

wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis 

pantai; dan 

3. Bupati Kabupaten Ketapang, untuk panitia pelelangan WIUP yang 

berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut 

sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau 

batubara meliputi: 

1. Menyiapkan lelang WIUP; 

2. Menyiapkan dokumen lelang WIUP; 

3. Menyusun jadwal lelang WIUP; 

4. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP; 



65 
 

5. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila 

peserta lelang WIUP hanya 1 (satu); 

6. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP; 

7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

8. Melaksanakan lelang WIUP; dan 

9. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan 

pemenang lelang WIUP. 

Untuk dapat mengikuti lelang, peserta lelang wilayah izin usaha 

pertambangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan 

finansial. 

a) Persyaratan administratif: 

(1)  Untuk badan usaha, paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. Profil badan usaha; 

3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

dan 

4. Nomor pokok wajib pajak. 

(2) Untuk koperasi, paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. Profil koperasi; 



66 
 

3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

dan 

4. Nomor pokok wajib pajak. 

(3) Untuk orang perseorangan paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. Kartu tanda penduduk; dan 

3. Nomor pokok wajib pajak. 

(4) Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit 

meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. Profil perusahaan; 

3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan; dan 

4. Nomor pokok wajib pajak. 

b) Persyaratan teknis paling sedikit meliputi: 

1. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang 

pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau 

bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan 

induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang 

pertambangan; 
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2. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 

(tiga) tahun; dan 

3. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun 

eksplorasi. 

c) Persyaratan finansial meliputi: 

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; 

2. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai 

yang di simpan di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti 

investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan 

3. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu 

paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang 

lelang. 

Prosedur lelang meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengumuman prakualifikasi; 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi; 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi; 

4. Evaluasi prakualifikasi; 

5. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; 

6. Penetapan hasil prakualifikasi; 

7. Pengumuman hasil prakualifikasi; 
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8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 

9. Pengambilan dokumen lelang; 

10. Penjelasan lelang; 

11. Pemasukan penawaran harga; 

12. Pembukaan sampul; 

13. Penetapan peringkat; 

14. Penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan 

penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan 

15. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. 

Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, wajib 

dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang 

lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa: 

1. Lokasi; 

2. Koordinat; 

3. Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; 

4. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; 

5. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan 

6. Status lahan. 

Pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh 

lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga dan hasil pelaksanaan 

lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri Pertambangan, 

Gubernur Kalimantan Barat, atau Bupati Kabupaten Ketapang sesuai dengan 
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kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. Menteri 

Pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kabupaten Ketapang, 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang kemudian 

menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara 

dengan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP 

mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. 

2) Tata cara pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan 

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan 

usaha, koperasi, atau perseorangan harus mengajukan permohonan wilayah 

kepada: 

1. Menteri Pertambangan, untuk permohonan WIUP yang berada lintas 

wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari 

garis pantai; 

2. Gubernur Kalimantan Barat, untuk permohonan WIUP yang berada 

lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah 

laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan 

3. Bupati Kabupaten Ketapanga, untuk permohonan WIUP yang berada 

di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai 

dengan 4 (empat) mil. 

Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan, Menteri 

Pertambangan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur 
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Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat harus mendapat rekomendasi 

terlebih dahulu dari Bupati Kabupaten Ketapang. Gubernur Kalimantan Barat 

atau Kabupaten Ketapang harus memberikan rekomendasi dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan 

rekomendasi. 

Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih 

dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur 

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara 

nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta. 

Menteri Pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat, atau Bupati 

Kabupaten Ketapang sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib 

memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP 

yang diajukan oleh pemohon. Keputusan menerima sebagaimana 

permohonan WIUP yang diajukan oleh pemohon akan disampaikan kepada 

pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan 

koordinat WIUP. Sedangkan Keputusan menolak harus disampaikan secara 

tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. 
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b. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) 

Izin usaha pertambangan terdiri dari izin usaha pertambangan eksplorasi 

dan izin usaha pertambangan operasi produksi. Izin usaha pertambangan 

eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan. Sedangkan 

izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan eksplorasi untuk 

kemudian melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 

Untuk memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha 

pertambangan operasi produksi, maka pemohon harus memenuhi 

persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan 

persyaratan finansial. 

a) Persyaratan administratif 

(1) Untuk badan usaha, meliputi: 

(a) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan 

batubara: 

1.  Surat permohonan; 

2.  Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

3.  Surat keterangan domisili. 

(b) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam 

dan batuan: 
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1.  Surat permohonan; 

2.  Profil badan usaha; 

3.  Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

4.  Nomor pokok wajib pajak; 

5.  Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

6.  Surat keterangan domisili. 

(2) Untuk koperasi, meliputi: 

(a) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan 

batubara: 

1.  Surat permohonan; 

2.  Susunan pengurus; dan 

3.  Surat keterangan domisili. 

(b) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam 

dan batuan: 

1.  Surat permohonan; 

2.  Profil koperasi; 

3.  Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

4.  Nomor pokok wajib pajak; 
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5.  Susunan pengurus; dan 

6.  Surat keterangan domisili. 

(3) Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi: 

(a) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan 

batubara: 

1.  Surat permohonan; dan 

2.  Surat keterangan domisili. 

(b) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam 

dan batuan: 

1.  Surat permohonan; 

2.  Kartu tanda penduduk; 

3.  Nomor pokok wajib pajak; dan 

4.  Surat keterangan domisili. 

(4) Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan 

komanditer meliputi: 

(a) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan 

batubara: 

1.  Surat permohonan; 

2.  Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 

3.  Surat keterangan domisili. 

(b) Untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam 

dan batuan: 
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1. Surat permohonan; 

2. Profil perusahaan; 

3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan; 

4. Nomor pokok wajib pajak; 

5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 

6. Surat keterangan domisili. 

b) Persyaratan teknis 

(1) IUP eksplorasi, meliputi: 

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 

3 (tiga) tahun; 

2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis 

lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi 

yang berlaku secara nasional. 

(2) IUP operasi produksi, meliputi: 

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang 

dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang 

berlaku secara nasional; 

2. Laporan lengkap eksplorasi; 

3. Laporan studi kelayakan; 

4. Rencana reklamasi dan pascatambang; 
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5. Rencana kerja dan anggaran biaya; 

6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

operasi produksi; dan 

7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. 

c) Persyaratan lingkungan 

(1) Untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Untuk IUP operasi produksi meliputi: 

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan 

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d) Persyaratan finansial  

(1) IUP eksplorasi, meliputi: 

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi; dan 

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil 

lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai 

penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan 
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wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan 

logam atau batuan atas permohonan wilayah. 

(2) IUP operasi produksi, meliputi: 

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 

publik; 

2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan 

3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai 

penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. 

Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada daerah penelitian 

diberikan oleh Bupati Kabupaten Ketapang. Hal ini diatur dalam Pasal 37 

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan 

bahwa izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila 

wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah 

Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Ketapang, diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai pada 

tahun 2010, izin usaha pertambangan yang berada di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu berjumlah 76 buah, milik 26 

perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan 2 Persekutuan 

Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) dengan rincian 33 buah 

jenis izin eksplorasi dan 43 buah jenis izin operasi produksi. 
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Izin usaha pertambangan tersebut tersebar di sejumlah wilayah  

kawasan hutan produksi dan beberapa kawasan hutan lindung di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu, dengan total luas daerah 

pertambangan sejumlah 274.935,6 ha. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 

berikut ini. 

Tabel 7: Pemetaan izin usaha pertambangan di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu, Tahun 2008-2010 

N
o Kecamatan Jumla

h Izin 

Jenis Izin Pemegang Izin Luas 
Lahan 
(Ha) 

IUP 
Eksplorasi 

IUP 
Operasi 
Produksi 

Perseroan 
Terbatas 

(PT) 

Persekutuan 
Komanditer 

(CV) 

1 Kendawangan 55 14 41 12 2 146.088,6

2 Jelai Hulu 21 19 2 14 - 119.557 

Total 76 33 43 26 2 274.935,6

Sumber: Diolah dari data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang 

Tahun 2008-2010 

Berdasarkan pengolahan data pemegang izin usaha pertambangan di 

Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu yang diterbitkan oleh 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, peneliti menemukan 

bahwa terdapat beberapa perusahaan pemegang izin usaha memiliki alamat 

yang sama namun nama perusahaannya berbeda. Terkait penemuan ini, 

aspek pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administratif oleh 

pemerintah tidak berjalan dengan baik.  
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Lebih lanjut pada daerah penelitian, yaitu Kecamatan Kendawangan 

dan Kecamatan Jelai Hulu terdapat perusahaan pertambangan yang wilayah 

izin usaha pertambangannya berada pada kawasan hutan produksi, baik itu 

hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas. Untuk itu, maka 

proses pemberian izin usaha pertambangan, selain harus melalui proses 

pemberian WIUP, proses lelang sampai dengan memperoleh izin usaha 

pertambangan, pihak perusahaan juga harus melengkapi persyaratan lainnya 

mengenai pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan agar dapat melakukan kegiatan usahanya pada 

kawasan hutan produksi tersebut.  

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh Pimpinan  

Perusahaan, dengan tembusan disampaikan kepada:   

(1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;   

(2) Kepala Badan Planologi Kehutanan;  

(3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;  

(4) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  

(5) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; 

(6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.  

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan tersebut wajib dilengkapi 

dengan KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian lainnya yang telah 



79 
 

diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang 

tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian. Permohonan tersebut dilengkapi 

dengan :  

(1) Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi 

skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan 

informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru 

dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 

15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy  yang 

ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit; 

(2) Rekomendasi Bupati Kabupaten Ketapang bagi perizinan yang berkaitan 

dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur 

Kalimantan Barat;  

(3) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat bagi perizinan  yang berkaitan 

dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati 

Kabupaten Ketapang dan Pemerintah;   

(4) AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk 

kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;   

(5) Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal 

yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;  
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(6) Izin atau perjanjian di sektor non  kehutanan yang bersangkutan, kecuali 

untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;  

(7) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan 

menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;  

Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur 

Kalimantan Barat atau Bupati Kabupaten Ketapang sesuai kewenangannya, 

diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas 

Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Selain itu, sebelum Menteri Kehutanan memberikan putusan untuk 

menerima permohonan pinjam pakai kawasan hutan, Menteri Kehutanan 

harus menerima pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Kepala Badan 

Planologi Kehutanan yang berkoordinasi dengan pejabat Eselon I terkait 

lingkup Departemen Kehutanan. Pertimbangan teknis tersebut meliputi: 

1. Pada kawasan hutan lindung, pertimbangan teknis diberikan oleh 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 

2. Pada kawasan hutan produksi, pertimbangan teknis diberikan oleh 

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 

Pertimbangan teknis tersebut merupakan tanggapan atas tembusan 

permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon. Dalam rangka 

pertimbangan teknis untuk tambang terbuka yang berada pada kawasan 

hutan lindung, harus dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1. Dilakukan kajian terpadu oleh Tim Pengkajian yang unsurnya terdiri dari 

unsur unit kerja Eselon I terkait dan unsur terkait lainnya; 

2. Pembentukan Tim Pengkajian yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan; 

3. Rekomendasi hasil pengkajian yang dilaporkan oleh Ketua Tim kepada 

Kepala Badan Planologi Kehutanan dan kemudian diteruskan kepada 

Menteri Kehutanan untuk mendapat putusan; 

4. Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Tim Pengkajian dan 

kegiatannya dibebankan kepada pemohon, dengan ketentuan 

pembiayaan tersebut tidak mengikat. 

Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan ditolak, maka 

Menteri Kehutanan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut. 

Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan disetujui, maka Menteri 

Kehutanan menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan 

hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon, dengan 

jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 

Lebih lanjut, pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP 

Eksplorasi) dan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP Operasi 

Produksi) yang ada pada daerah penelitian, yaitu Kecamatan Kendawangan 

dan Kecamatan Jelai Hulu diberikan oleh Bupati Kabupaten Ketapang. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 
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Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa 

wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) wilayah 

kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis 

pantai diberikan oleh Bupati/Walikota. 

Untuk kegiatan usaha pertambangan di daerah penelitian yang 

wilayah izin usahanya berada pada kawasan hutan, maka untuk dapat 

melakukan kegiatan usaha pada kawasan tersebut diperlukan izin pinjam 

pakai kawasan hutan yang dalam hal ini, izin tersebut diterbitkan oleh Menteri 

Kehutanan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang 

menyatakan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri 

Kehutanan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Namun untuk melengkapi berkas permohonan yang didalamnya wajib 

dilengkapi dengan AMDAL yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor: P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi 

Dengan AMDAL, penerbitan AMDAL yang seharusnya dikeluarkan oleh 

instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Ketapang mengalami kendala. 
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Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Eko Harfianto, Staff 

Geologis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, ia 

menyatakan bahwa Kabupaten Ketapang sampai saat ini belum mempunyai 

Komisi Penilai AMDAL yang dapat melakukan penilaian terhadap kegiatan-

kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan sehingga untuk melengkapi 

persyaratan penilaian terhadap AMDAL, dalam hal ini pihak perusahaan 

harus mengundang Komisi Penilai AMDAL tingkat Pusat dan Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Sehingga untuk pemberian izin usaha pertambangan pada tahapan 

operasi produksi pada daerah penelitian, yang dalam salah satu 

persyaratannya harus memenuhi persyaratan lingkungan yang memuat 

pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 

persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, 

hal ini tidak berjalan dengan baik. Untuk melengkapi persyaratan lingkungan 

agar memperoleh izin usaha pertambangan, pihak perusahaan harus 

mengajukan permohonan penilaian AMDAL ke tingkat provinsi, yaitu 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
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Lebih lanjut, ketika peneliti melakukan wawancara dan mengkonfirmasi 

mengenai penilaian AMDAL terhadap salah satu perusahaan pertambangan 

yang ada di Kecamatan Kendawangan, narasumber yang merupakan salah 

satu karyawan pada perusahaan tambang terbesar di kecamatan tersebut 

menjelaskan bahwa para petugas yang melakukan penilaian AMDAL 

memang pernah datang ke lokasi tambang, namun hanya 1 hari dan tidak 

melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap lokasi tambang yang 

lokasinya sangat luas dan tersebar di berbagai titik yang jaraknya cukup jauh, 

sehingga para petugas hanya dibawa untuk melihat lokasi tambang pada 

titik-titik tertentu saja.   

Dalam hal ini, maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah terbukti tidak berjalan dengan baik. Seharusnya pihak pemerintah 

melalui unit teknis yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan 

penilaian AMDAL secara seksama terhadap kegiatan usaha. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait persyaratan-

persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan 

pertambangan.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Akhmad Zain, 

Kepala Inventarisir Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, 

ia menyatakan bahwa saat ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Ketapang belum selesai dikerjakan. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, 

maka jelas bahwa pemberian izin kegiatan usaha pertambangan yang 
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sedang berlangsung di Kabupaten Ketapang, khususnya di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu pada saat ini dilakukan dengan 

kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup dan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. Hal ini berarti bahwa penerbitan izin usaha 

pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ketapang tidak 

berdasarkan pada kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten 

Ketapang.  

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, pelaksanaan penilaian 

AMDAL yang terjadi di Kabupaten Ketapang saat ini khususnya pelaksanaan  

penilaian AMDAL terhadap kegiatan usaha pertambangan yang terletak pada 

kawasan hutan produksi di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai 

Hulu terkesan dilakukan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi bunyi 

ketentuan peraturan perundang-undangan saja dan pelaksanaan kegiatan 

usaha pertambangan yang sedang berlangsung tersebut tentu saja sangat 

berpotensi terhadap terjadinya kerusakan pada kawasan hutan di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu. 

Seharusnya menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

setiap kegiatan usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup wajib memiliki AMDAL. 

Potensi kerusakan pada kawasan hutan tersebut didasarkan pada 

proses pemberian izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten 
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Ketapang yang tidak didasarkan pada penilaian yang komprehensif 

mengenai dampak kegiatan usaha pertambangan bagi lingkungan hidup 

serta keseuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ketapang. 

Selain itu, pelaksanaan penilaian AMDAL juga tidak melibatkan masyarakat 

maupun organisasi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Ketapang, 

sehingga hasil kajian AMDAL sangat rentan terhadap manipulasi data oleh 

pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat, khususnya bagi 

masyarakat di sekitar usaha pertambangan. 

Akibat dari tidak adanya Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten 

Ketapang tersebut, maka proses penyusunan serta penilaian terhadap 

dokumen AMDAL tidak dapat disesuaikan dengan tata ruang wilayah 

Kabupaten Ketapang. Hal ini juga berarti bahwa penerbitan izin usaha 

pertambangan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang 

sedang berlangsung di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu 

berpotensi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan khususnya pada 

kawasan hutan produksi yang didalamnya terdapat kegiatan usaha 

pertambangan.  

Namun secara umum, tata cara pemberian izin usaha pertambangan 

di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai 

Hulu mengikuti ketentuan pemberian izin usaha pertambangan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
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2. Pelaksanaan usaha pertambangan pada kawasan hutan di 

Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu 

a. Kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Kendawangan 

Secara keseluruhan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 295/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 

2000 tentang Luas Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Ketapang, 

jumlah luas hutan alam di Kecamatan Kendawangan adalah sebanyak 

564.949,00 ha, dengan pembagian wilayah seperti pada Tabel 8 tentang 

Luas Kawasan Hutan Kecamatan Kendawangan. 

Tabel 8: Luas Kawasan Hutan Kecamatan Kendawangan 

 Sumber: SK Menteri  Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000  

 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Ketapang tahun 2010, pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) yang ada di Kecataman Kendawangan, terdapat 14 

perusahaan pemegang IUP, dan 55 izin usaha pertambangan yang terdiri 

No Status Kawasan Luas (ha) 
1 Cagar alam 142.868,00 
2 Hutan lindung 18.207,00 
3 Hutan produksi terbatas 15.915,00
4 Hutan produksi tetap 203.142,00
5 Hutan produksi konversi 28.217,00 
6 Areal penggunaan lain 156.700,00 

Total 564.949,00
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dari tahapan IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi, dengan total luas 

lahan untuk kegiatan pertambangan sejumlah 146.088,6 ha. 

 Tabel 9: Jumlah Pemegang IUP di Kecamatan Kendawangan 

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang 

Sebagian besar wilayah IUP tersebut tersebar di daerah hutan 

produksi tetap, hutan produksi terbatas dan terdapat pula beberapa 

perusahaan pemegang IUP yang wilayah IUP-nya berada di dekat lokasi 

cagar alam (PT. Kendawangan Putra Lestari), bahkan ada perusahaan 

pemegang IUP yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah hutan 

lindung (PT. Ketapang Putra Mandiri). 

Ketentuan mengenai pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan 

pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (1) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang 

pada pokoknya menerangkan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang 

dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pola 

pertambangan terbuka atau tambang terbuka (open pit mine) dapat diartikan 

sebagai bukaan yang dibuat di permukaan tanah, bertujuan untuk 

No Jenis Izin Pemegang Izin Luas (ha) 
1 IUP Operasi Produksi 11 82.351.9
2 IUP Eksplorasi 7 63.736,7

Jumlah 146.088,6
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mengambil bijih dan akan dibiarkan tetap terbuka (tidak ditimbun kembali) 

selama pengambilan bijih masih berlangsung.24 Hal ini sesuai dengan 

kondisi di lapangan, sebagaimana terlihat pada Gambar. 1 berikut ini, 

dimana terjadinya pembukaan permukaan tanah guna keperluan kegiatan 

usaha pertambangan pada daerah penelitian di Kecamatan Kendawangan. 

Gambar 8: Kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Kendawangan 

Berdasarkan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa semua 

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Kendawangan 

dan Kecamatan Jelai Hulu dilakukan dengan menggunakan pola 

pertambangan terbuka. Hal ini dilakukan karena material tambang yang ada 

pada daerah penelitian terletak di bawah permukaan tanah dan letaknya 

                                                            
24 Syafril Hernendy, Tambang Terbuka (Open Pit Mine), http://syafrilhernendi.com, diakses pada hari 
Minggu, tanggal 30 Mei 2011, pukul 00.10 WIB. 
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menyebar di beberapa titik, sehingga untuk memudahkan penggalian 

dilakukan dengan cara membersihkan permukaan tanah dan kemudian 

melakukan proses penggalian bahan tambang.  

Selain itu, karena material tambang yang sifat dasarnya tidak 

terkumpul pada suatu titik tertentu, melainkan tersebar di berbagai wilayah, 

maka pengusahaan pertambangan seringkali menghadapi kendala 

mengenai status kawasan pada wilayah usaha pertambangan seperti yang 

terlihat pada peta pertambangan di Kecamatan Kendawangan di bawah ini. 

Pada peta terlihat bahwa sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

milik PT. Ketapang Putra Mandiri masuk kedalam kawasan hutan lindung 

(warna hijau tua) dan kegiatan usaha pertambangannya dilakukan dengan 

pola pertambangan terbuka. 

 

Gambar 9: Peta wilayah pertambangan di Kecamatan Kendawangan 
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   Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar perusahaan 

pertambangan yang ada di Kecamatan Kendawangan saat ini mulai 

memasuki tahap akhir kegiatan penambangan. Salah satu perusahaan yang 

sudah selesai melakukan kegiatan penambangan, yaitu PT. Harita Prima 

Abadi Mineral, dengan luas izin usaha pertambangan seluas + 13.000 ha.  

  Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, reklamasi 

lahan pascatambang merupakan kewajiban dasar bagi setiap perusahaan 

pemegang izin usaha pertambangan yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat suatu kegiatan 

usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan 

peruntukannya. Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana 

reklamasi yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, 

rencana pembukaan lahan, program reklamasi dan rencana biaya reklamasi 

yang sudah disusun oleh perusahaan sebelum mengajukan izin usaha 

pertambangan.   

  Reklamasi yang dilaksanakan oleh PT Harita Prima Abadi Mineral 

tidak dijalankan secara maksimal karena reklamasi hanya dilakukan pada 

titik-titik tertentu sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan peraturan 

perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan 

reklamasi apabila kegiatan penambangan telah selesai dilakukan. 

Sedangkan pada lahan milik masyarakat yang juga masuk sebagai wilayah 
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usaha pertambangannya, kegiatan reklamasi dilakukan tergantung dari 

permintaan atau desakan dari pemilik lahan yang bersangkutan. Bentuk 

reklamasi yang dilakukan adalah dengan cara menanam bibit pohon karet 

atau bibit kelapa sawit pada lahan milik masyarakat yang sebagian besar 

merupakan bekas ladang atau kebun masyarakat yang ada di Kecamatan 

Kendawangan. 

  Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang diatur 

dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang 

dilakukan oleh Menteri Pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat dan 

Bupati Kabupaten Ketapang yang sesuai dengan kewenangannya masing-

masing menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang untuk 

melakukan pengawasan. 

  Dalam hal ini, pengawasan pelaksanaan dan penutupan tambang 

yang ada pada daerah penelitian menjadi kewenangan Pemerintah Dareah 

Kabupaten Ketapang namun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang 

kurang memantau kegiatan reklamasi pascatambang yang telah dilakukan 

oleh perusahaan pertambangan yang ada di Kecamatan Kendawangan. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ketapang hanya sebatas menerima laporan dari pihak perusahaan, melalui 

Kepala Teknik Tambang (KTT), c.q Departemen Eksternal & HSE. Dikatakan 



93 
 

demikian, sebab pihak Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan 

pengecekan ke lapangan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan 

reklamasi lahan pascatambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.25  

  Pada lahan lain yang bukan lahan milik masyarakat, pihak perusahaan 

tidak melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Justru pihak PT. Harita Prima Abadi Mineral melalui anak 

perusahaannya yang lain yang tergabung dalam HARITA Group kemudian 

mengambil alih lahan bekas tambang tersebut untuk kemudian diubah 

menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) jenis kelapa sawit, dengan 

proses pengajuan ijin baru kepada dinas terkait di Kabupaten Ketapang.26  

  Pengalihan lahan pascatambang menjadi lahan untuk kegiatan 

perkebunan kelapa sawit melalui izin Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak 

dapat dibenarkan karena hal ini telah mengabaikan prinsip-prinsip 

perlindungan hutan yang bertujuan untuk  menjaga hutan, kawasan hutan 

dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi 

tercapai secara optimal dan lestari sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Prinsip-

prinsip perlindungan hutan meliputi: 

                                                            
25 Wawancara dengan CS, Kepala Project & Development pada PT. Harita Prima Abadi Mineral, hari 
Jumat, tanggal 12 Febuari 2011, pukul 16.30 WIB. 
26 Ibid 



94 
 

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil 

hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, 

daya-daya alam, hama serta penyakit; 

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

Perusahaan pertambangan yang telah selesai melakukan kegiatan 

pertambangan, seharusnya mereklamasi seluruh lahan bekas kegiatan 

usahanya sebagai langkah untuk memperbaiki atau menata ulang kegunaan 

lahan yang terganggu akibat adanya kegiatan usaha pertambangan, dan 

bukannya mengalihkan lahan hutan ke fungsi yang lain.  Hal ini dimaksudkan 

agar kawasan yang direklamasi dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai 

dengan peruntukannya, yaitu sebagai pengatur iklim, pencegah erosi dan 

banjir serta sebagai wilayah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman 

hayati yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan 

Penutupan Tambang, yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan 

wajib melakukan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan 

pertambangan yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas 

tambang yang tidak digunakan lagi.  
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Lahan di luar bekas tambang meliputi: timbunan tanah penutup, 

timbunan bahan baku/produksi, jalan transportasi, pabrik/instalasi 

pengolahan/pemurnian, kantor dan perumahan serta pelabuhan dan 

dermaga. Namun fakta yang terjadi di lapangan, reklamasi hanya dilakukan 

di beberapa titik saja dan terjadinya pengalihan lahan pascatambang untuk 

kegiatan perkebunan kelapa sawit, meskipun prosesnya melalui pengajuan 

izin baru kepada dinas terkait. 

  Akibat dari kegiatan pengalihan lahan pascatambang guna keperluan 

perkebunan kelapa sawit tersebut, menyebabkan Kecamatan Kendawangan 

kehilangan luas tutupan hutannya secara permanen. Hal ini merupakan 

salah satu penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia.  

b. Kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Jelai Hulu 

 Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-

II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Luas Kawasan Hutan dan Perairan 

Kabupaten Ketapang, Kecamatan Jelai Hulu memilki kawasan hutan dan 

perairan seluas 128.847,00 ha, dengan pembagian sebagai Tabel 3 tentang 

luas kawasan hutan Kecamatan Jelai Hulu berikut ini:  
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Tabel 10: Luas Kawasan Hutan Kecamatan Jelai Hulu 

Sumber: SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Ketapang tentang pemegang izin usaha pertambangan 

(IUP) yang ada di Kecataman Jelai Hulu, terdapat 15 perusahaan pemegang 

IUP, dan 21 izin usaha pertambangan yang terdiri dari tahapan IUP Produksi 

dan IUP Eksplorasi, dengan total luas lahan untuk kegiatan pertambangan 

sejumlah 119.557 ha. 

Tabel 11: Data jumlah pemegang IUP di Kecamatan Jelai Hulu 

No Jenis Izin Pemegang Izin Luas (ha) 
1 IUP Produksi 2 397
2 IUP Eksplorasi 13 119.160

Jumlah 119.557

Sumber : Diolah dari data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang 

Tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Kendawangan, Kecamatan 

Jelai Hulu juga memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup banyak. 

Sebagian besar areal usaha pertambangan yang ada di Kecamatan Jelai 

Hulu dilakukan pada kawasan hutan produksi dan ada satu perusahaan 

pertambangan yang sebagian areal usaha pertambangan masuk ke dalam 

No Status Kawasan Luas (ha) 
1 Hutan lindung 996,00
2 Hutan produksi terbatas 60.094,00
3 Hutan produksi tetap 25.972,00
4 Areal penggunaan lain 41.785,00

Total 128.847,00
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kawasan hutan lindung di Kecamatan Jelai Hulu. Perusahaan tersebut yaitu 

PT. Karya Pertiwi Utama Tambang dengan luas wilayah sejumlah 6181 ha, 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2 tentang peta wilayah pertambangan di 

Kecamatan Jelai Hulu (skep lahan masuk pada kawasan hutan lindung yang 

digambarkan dengan warna hijau tua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Peta wilayah pertambangan Kecamatan Jelai Hulu 

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan yang menyatakan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang 

dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka, dan dikaitkan 

dengan kegiatan usaha pertambangan terbuka yang di lakukan oleh PT. 
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Karya Pertiwi Utama Tambang pada kawasan hutan lindung, hal ini berarti 

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut telah 

melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.  

Terhadap pelanggaran tersebut, maka kegiatan usaha pertambangan 

yang dilakukan oleh PT. Karya Pertiwi Utama Tambang dapat dihentikan dan 

dicabut izin pinjam pakai kawasan hutannya oleh Kepala Badan Planologi 

Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan. Pencabutan izin pinjam pakai 

kawasan hutan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan yang menyatakan bahwa izin kegiatan survey, izin kegiatan 

penyelidikan umum dan izin kegiatan eksplorasi untuk kegiatan di luar 

kehutanan dalam kawasan hutan dapat dicabut oleh Kepala Badan Planologi 

Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan jika terjadi pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan dicabutnya pinjam pakai kawasan hutan, maka berarti bahwa 

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Karya Pertiwi Utama 

Tambang telah dihentikan karena pada kawasan hutan tidak dapat dilakukan 

pertambangan jika tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.  
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Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Jelai Hulu 

sering menghadapi kendala permasalahan pengadaan lahan dan tumpang 

tindih kawasan pertambangan dengan kegiatan lain seperti kegiatan 

perkebunan kelapa sawit milik pemegang izin hutan tanaman industri.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Ketapang, kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan 

Jelai Hulu baru mulai aktif beroperasi (tahapan operasi produksi) pada tahun 

2009. Hal ini berarti bahwa pada saat peneliti melakukan penelitian di wilayah 

Kecamatan Jelai Hulu pada tahun 2010, kegiatan usaha pertambangan yang 

ada di Kecamatan tersebut baru 1 tahun memulai kegiatan penambangan 

secara aktif. Berdasarkan observasi lapangan, sampai saat ini belum ada 

perusahaan pertambangan yang telah selesai melakukan kegiatan usaha 

pertambangannya di Kecamatan Jelai Hulu.  

c. Pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Kendawangan 

dan Kecamatan Jelai Hulu 

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, dinyatakan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan 

pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun pada 

pelaksanaannya,  baik di Kecamatan Kendawangan maupun di Kecamatan 

Jelai Hulu terjadi pelanggaran terhadap pasal ini. Pelanggaran tersebut 
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dilakukan oleh PT. Ketapang Putra Mandiri di Kecamatan Kendawangan dan 

PT. Karya Pertiwi Utama Tambang di Kecamatan Jelai Hulu.  

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut dilakukan secara terbuka (open pit mine), dan sebagian wilayah 

usahanya masuk ke dalam kawasan hutan lindung.  

Terhadap pelanggaran tersebut, maka kegiatan usaha pertambangan 

yang dilakukan oleh PT. Karya Pertiwi Utama Tambang dan PT. Ketapang 

Putra Mandiri dapat dihentikan dan dicabut izin pinjam pakai kawasan 

hutannya oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri 

Kehutanan. Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut diatur 

dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-

II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan 

bahwa izin kegiatan survey, izin kegiatan penyelidikan umum dan izin 

kegiatan eksplorasi untuk kegiatan di luar kehutanan dalam kawasan hutan 

dapat dicabut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri 

Kehutanan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan dicabutnya izin pinjam pakai kawasan hutan, maka berarti 

bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Ketapang 

Putra Mandiri di Kecamatan Kendawangan, maupun PT. Karya Pertiwi Utama 

Tambang di Kecamatan Jelai Hulu yang melakukan kegiatan usaha 

pertambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan 
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terbuka, secara otomatis dihentikan karena pada kawasan hutan tidak dapat 

dilakukan pertambangan jika tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan 

yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Namun pencabutan izin pinjam 

pakai kawasan hutan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran 

tersebut tidak terjadi dan kegiatan usaha pertambangannya masih tetap 

berjalan hingga saat ini.  

Secara umum aspek penataan, pemulihan dan perlindungan terhadap 

lingkungan pertambangan di daerah penelitian masih kurang mendapat 

perhatian, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh perusahaan 

pertambangan. Lebih lanjut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada pada 

daerah penelitian hanya sebatas memeriksa laporan yang disampaikan oleh 

pihak perusahaan melalui Kepala Teknik Tambang. Sedangkan perusahaan 

pertambangan yang melakukan kegiatan pascatambang tidak menjalankan 

kewajibannya dengan sepenuhnya karena kurangnya pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

Kurangnya aspek penataan, pemulihan dan perlindungan terhadap 

lingkungan pertambangan di daerah penelitian juga terlihat dari tidak adanya 

Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Ketapang yang seharusnya dapat 

melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada di 

daerah administrasi Kabupaten Ketapang. Selain itu, penerbitan izin usaha 
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pertambangan yang tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Ketapang yang mana pada saat peneliti melakukan penelitian, 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ketapang belum selesai dikerjakan 

sementara kegiatan usaha pertambangan pada tahapan operasi produksi 

telah berlangsung sejak tahun 2008 juga menjadi indikasi bahwa Pemerintah 

Kabupaten Ketapang belum siap untuk menerima kehadiran kegiatan usaha 

pertambangan yang berdampak penting terhadap lingkungan, khususnya 

kawasan hutan yang mana kegiatan usaha pertambangan yang ada di 

Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu berada pada kawasan 

hutan produksi dan berberapa bagian skep berada pada kawasan hutan 

lindung.   

Akibat kurangnya aspek penataan, pemulihan dan perlindungan 

terhadap lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini 

adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap kegiatan usaha 

pertambangan yang dilakukan pada kawasan hutan di Kecamatan 

Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu, maka kerusakan hutan akibat dari 

adanya kegiatan usaha pertambangan yang kurang memperhatikan aspek 

lingkungan tersebut tidak dapat terdeteksi.  

Dalam Hal ini, ada beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dilanggar oleh pemilik izin usaha pertambangan pada daerah 

penelitian. Pelanggaran tersebut yaitu: 
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1. Penambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan 

terbuka. Pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.43/Menhut-II/Tahun 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, dijelaskan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan 

pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. 

2. Dalam hal kegiatan reklamasi, pelaksanaan reklamasi tidak dijalankan 

secara maksimal karena reklamasi hanya dilakukan pada titik-titik 

tertentu, dan yang lebih parah lagi bahwa ternyata terjadi pengalihan 

lahan pascatambang yang seharusnya dilakukan reklamasi tetapi 

dialihkan menjadi lahan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Hal 

ini melanggar Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan 

Tambang, yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan wajib 

melakukan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan 

pertambangan yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar 

bekas tambang yang tidak digunakan lagi.   
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