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ABSTRAK 
Pertiwi, Naurita. 2009. Pemetaan Lokasi Tambang Bahan Galian Golongan C di 
Kabupaten Semarang Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Prodi 
Survei dan Pemetaan Wilayah Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Pemetaan, Lokasi Tambang, Bahan Galian Golongan C, Sistem   

Informasi Geografis. 
Perkembangan teknologi membuat kebutuhan manusia menjadi semakin 

komplek. Salah satu pentingnya kebutuhan hidup yaitu kebutuhan rumah tinggal.  
Dari waktu ke waktu rumah yang awalnya terbuat dari kayu, sekarang sudah 
menggunakan  batu,  besi, semen, pasir yang termasuk dalam bahan galian 
golongan C.  

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah mengetahui lokasi dan dapat 
memetakan lokasi tambang bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang. 
Adapun manfaat dari penyusunan tugas akhir ini untuk memberikan sumbangan 
kepada instansi terkait, memberikan informasi tentang jenis dan kegunaan bahan 
galian golongan C  serta memperluas wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai 
bahan galian golongan C. 

Tahap yang dilakukan adalah melakukan survei lokasi penambangan bahan 
galian golongan C dan wawancara dengan para penambang dan penduduk disekitar 
penambangan. Alat yang digunakan yaitu Global Possition System dan kamera 
digital BenQ.  Variabel yang digunakan berupa lokasi tambang bahan galian 
golongan C yang berupa titik koordinat dan jumlah penambang. Jenis datanya yaitu 
data spasial yang berupa peta – peta dan data atribut yang berisi data lokasi 
penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki lokasi 
tambang bahan galian golongan C yang tersebar di hampir semua wilayah 
Kecamatan di Kabupaten Semarang yang meliputi Kecamatan Ungaran Timur, 
Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus, Kecamatan 
Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bringin, 
Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Jambu dan Kecamatan 
Banyubiru.  Jenis tambang bahan galian golongan C yang digali antara lain batu 
andesit, Sirtu, Perlit, Tanah liat dan  Basalt. Dari hasil analisis melalui Sistem 
Informasi Geografis dapat diketahui bahwa penambangan bahan galian golongan C 
tersebar secara merata di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang. 

Proses pemetaan yang dilakukan dengan program ArcView melalui 3 tahap 
yaitu input data, proses dan output yang berupa peta. Kesimpulan lokasi 
penambangan yang berada di alur sungai dan di perbukitan, diharapkan 
penambangan bahan galian golongan C tidak menimbulkan efek  yang dapat 
merugikan masyarakat dan para penambang. Saran yang dianjurkan yaitu dalam 
memanfaatkan bahan galian golongan C sebaiknya memilih area penambangan 
yang sudah memiliki ijin dari pemerintah setempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang menunjukkan kemajuan peradaban manusia, 

membuat kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Baik itu kebutuhan 

jasmani – rohani maupun kebutuhan primer – sekunder. Salah satu kebutuhan 

manusia yang tidak terkalahkan mengiringi begitu pesatnya pertumbuhan 

penduduk / populasi manusia adalah kebutuhan akan papan (rumah tinggal). 

Rumah merupakan sarana tempat tinggal untuk suatu perkembangan, istirahat 

dan juga sebagai simbol keberhasilan seseorang  (prestice). Dari masa ke masa 

rumah yang pada awalnya dibuat dari bahan yang sederhana (kayu, bambu, 

daun dan sejenisnya) sekarang sudah banyak beralih menggunakan bahan– 

bahan bangunan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam misalnya batu, 

semen dan pasir. Bahan – bahan bangunan yang terakhir ini yang termasuk 

dalam sumber daya mineral bahan galian golongan C. 

Bahan galian golongan C secara tidak langsung merupakan bahan 

tambang yang dekat dengan manusia. Karena keberadaanya yang ada dimana–

mana dan dibutuhkan setiap hari. Di Indonesia cukup banyak batuan beku, 

batuan sediment, dan batuan metamorf. Sebagai akibat proses geologi yang 

telah terjadi selama jutaan tahun dan secara keseluruhan menghasilkan 

bermacam - macam dan jumlah bahan galian dengan volume yang cukup 

banyak (Sukandarrumidi, 1998 : 2). 
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Dewasa ini bahan galian golongan C dalam kegiatan penambangannya 

sering menjadi kontroversi. Banyak daerah yang mengalami masalah karena 

melakukan penambangan ini. Misalnya kegiatan penambangan yang dilakukan 

tidak ada izin resmi dari dinas setempat atau karena izin yang diperoleh sudah 

habis dan tidak diperpanjang.  Kemudian  sering terjadinya  musibah tanah 

longsor di tambang - tambang diberbagai daerah dan lokasi. 

Kasus yang terjadi di Desa Keji, setelah beberapa kali ditutup aparat 

dan dibuka kembali oleh pengusaha tambang, lokasi usaha penambangan 

Galian Golongan C berupa pasir dan batu di bantaran sungai Kalipangus di 

Desa Keji, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, benar-benar di blokade 

secara permanen oleh aparat gabungan. Lokasi di Kalipangus  ini, sejak 2005  

sedikitnya  sudah  tiga  kali ditutup oleh Satpol PP.  Bahkan, DPRD  

Kabupaten Semarang  juga  pernah  turun  tangan. Selain   Kalipangus, di  

Ungaran  ada  dua  lagi  penambangan  tanpa  izin  yaitu di Desa Nyatnyono 

dan Setoyo, Desa Lerep, Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

(www.suaramerdeka.com). 

Berdasarkan fakta sekarang  lokasi  penambangan di Desa Keji 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang nmasih terdapat aktifitas 

penambangan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat  mengabaikan 

larangan pemerintah dan kurang peduli terhadap daerah sekitarnya karena 

melakukan penambangan yang berbatasan langsung dengan  sungai dan area 

persawahan ( www.kompas.com ). 
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Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi, 

air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di 

pergunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan rakyat. Di dalam pasal 33 

ayat (3)  tersebut  tercantum  di  dalam  kekayaan  alam, salah contoh 

kekayaan alamnya adalah bahan galian yang akan mengubah keadaan 

lingkungan, oleh karena itu semua kegiatan atau aktifitas yang berkaitan 

dengan hal tersebut wajib di lakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur 

yang  benar agar tidak merusak ekosistem dan keseimbangan alam 

(Sukandarrumidi, 1998 : 251). 

Daerah yang berpotensi memiliki potensi bahan tambang galian 

golongan C salah satunya yaitu Kabupaten Semarang. Secara umum 

Kabupaten Semarang mempunyai Sumber Daya Alam yang sangat 

mendukung untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata. Potensi 

sumber bahan galian golongan C yang di manfaatkan antara lain andesit, batu 

basalt, tanah liat, perlit, trass, bentonit, dan pasir batu. 

(www.semarangkab.go.id) . 

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menangani 

kegiatan penambangan khusunya bahan galian golongan C dibuktikan dengan 

mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan salah satunya yaitu 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertambangan Umum. 

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini diperlukan karena 

sebelumnya Pemerintah Kabupaten Semarang hanya memiliki Perda No. 16 
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tahun 2003 tentang ijin pertambangan bahan galian C. Untuk  Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan ini akan lebih luas mengatur 

tentang usaha pertambangan sesuai potensi alam yang dimiliki daerah sesuai 

dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara         

( www.jawatengah.go.id ). 

Daerah penelitian dalam penulisan tugas akhir ini di seluruh wilayah 

Kabupaten Semarang. Pentingnya melakukan pemetaan bahan tambang galian 

golongan C khususnya di Kabupaten Semarang antara lain memberi informasi 

bagi masyarakat bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan berada 

didaerah perbukitan dan pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk, 

memberikan informasi jalur-jalur distribusi penyaluran / pemasaran bahan 

galian golongan C, serta untuk dapat menghindari dampak negatif dan 

memanfaatkan dampak positif yang potensial ditimbulkan oleh kegiatan 

pertambangan. 

Pemetaan dalam kegiatannya selalu memanfaatkan teknologi yang 

canggih yaitu perangkat komputer. Adanya sebuah rangkaian sistem yang 

memanfaatkan perangkat keras / hardware, perangkat  lunak  / software  dan 

juga intelegensi manusia / brainware  sebagai  pemakainya   maka penanganan 

masalah dalam bentuk basis data, grafik, dan tabel akan cepat teratasi. Begitu 

juga Sistem Informasi  Geografis (SIG),  dapat  digunakan  untuk melakukan 

pengolahan data seperti perolehan dan verifikasi, penyimpanan, pembaruan 

dan perubahan, manajemen dan pertukaran, manipulasi,  penyajian  dan  

analisis  sehingga  menghasilkan  informasi  dari suatu  wilayah  yang di teliti. 
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Dengan  menggunakan Sistem Informasi  Geografis ( SIG )  maka output atau 

hasil keluaran  yang  berbentuk  peta  dapat  memudahkan  masyarakat  dan 

pemerintah setempat untuk mengetahui lokasi tambang bahan galian golongan 

C di seluruh  wilayah  Kabupaten Semarang.  

Berdasarkan uraian latar  belakang tersebut diatas maka penulis 

mengambil judul Tugas Akhir “ PEMETAAN LOKASI TAMBANG BAHAN 

GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SEMARANG MENGGUNA-

KAN SISTEM  INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diangkat dari penulisan Tugas Akhir 

adalah di mana saja lokasi tambang bahan galian golongan C yang berada di 

Kabupaten Semarang dan memetakan lokasi tambang bahan galian golongan 

C di Kabupaten Semarang secara spasial. 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka 

tujuan yang akan di capai yaitu untuk mengetahui lokasi tambang bahan galian 

golongan C di Kabupaten Semarang dan dapat memetakan lokasi tambang 

bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang. 
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D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

akademik dan pemerintah, antara lain sebagai berikut. 

1.   Akademik 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan  sesuai dengan hasil penelitian. 

b. Mengembangkan kepustakaan bagi peneliti - peneliti selanjutnya. 

c. Menambah referensi pengetahuan bagi pembaca mengenai daerah 

rawan longsor. 

2.   Pemerintah 

a. Menyajikan lokasi tambang bahan galian golongan C dengan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan kegunaan bahan galian 

golongan C  yang terdapat di Kabupaten Semarang. 

c. Dapat memberikan sumber pemikiran bagi badan pengelola 

pertambangan bahan galian golongan C khususnya di Kabupaten 

Semarang. 

 

E. Penegasan Istilah 

1.   Pemetaan 

Peta adalah pengecilan permukaan bumi atau benda angkasa yang 

digambar pada bidang datar dengan menggunakan ukuran, simbol, dan 

generalisasi penyederhanaan (Juhadi dan Dewi, L.S 2001 : 2). 
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Pengertian peta menurut ICA (International Cartographic 

Association) adalah suatu representasi / gambaran unsur – unsur atau 

kenampakan  - kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi, 

atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda – benda 

angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil / di skalakan (ICA 1973). Pemetaan merupakan proses, cara 

pembuatan membuat peta (KBBI, 1989 : 67). 

2.   Tambang 

Tambang adalah tempat yang digali untuk mengambil bahan 

galian. Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil 

kekayaan alam baik berupa mineral, bijih, gas, yang terletak dekat dnegan 

permukaan bumi atau jauh dengan permukaan bumi (Simantupang m & 

Sigit S, 2003). 

3.   Bahan Galian Golongan C 

Bahan  Galian  Golongan C atau bahan galian industri adalah 

bahan tambang yang tidak memerlukan pemasaran internasional, 

penambangannya mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi karena 

terdapat dipermukaan bumi (Sukandarumidi, 1998). 

4.   Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah kumpulan yang 

terorganisir dari  perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi 

dan personel yang didesain untuk memperoleh, meyimpan, memperbaiki, 
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memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografi (Budiyanto, 2002). 

Menurut Petrus Paryono SIG adalah sistem berbasis komputer 

yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi dan menganalisis informasi 

geografi.. Sedangkan menurut Berry, SIG merupakan sistem informasi, 

referensi internal, serta otomatisasi data keruangan (Berry, 1988).  

 

F. Sistematika 

Sistematika yang digunakan dalam hasil penelitian Tugas Akhir ini 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, isi tugas akhir dan 

bagian akhir tugas akhir. 

Bagian awal 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri atas 

BAB I    Pendahuluan  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penegasan 

istilah dan sistematika. 

BAB II  Landasan Teori.  

Berisi uraian tentang pertambangan, pemetaan, Sistem Informasi 

Geografis dan pengertian software Arc View GIS. 
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BAB III Metodelogi Penelitian 

Berisi tentang lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis data, 

metode pengumpulan data, alat penelitian, teknik analisis data, 

proses pemetaan. 

BAB IV Hasil Survei dan Pembahasan 

Berisi tentang deskripsi fisiografis dan sosial daerah penelitian, 

langkah – langkah membuat peta, hasil pemetaan dan pembahasan. 

BAB V Penutup 

Berisi uraian  kesimpulan dan saran. 

Bagian  akhir tugas akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertambangan 

1. Pengertian Pertambangan  

Pertambangan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk 

mengambil kekayaan alam baik berupa mineral, bijih, gas, minyak bumi 

dan endapan – endapan  yang terletak dekat dengan permukaan bumi yang 

letaknya jauh dengan permukaan bumi (Simantupang M & Sigit S, 2003). 

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 

pekerjaan pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan, penjualan 

bahan galian hasil tambang yang memiliki nilai ekonomis 

(www.disputambenlobar.wordpress.com/ ). 

Undang – Undang Dasar  1945, Pasal 33 ayat (3) tercantum di 

dalam kekayaan alam, salah satunya kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya adalah bahan galian, yang akan mengubah keadaan 

lingkungan disekitarnya karena telah diambil untuk dimanfaatkan oleh 

rakyat / masyarakat. Oleh karena itu semua kegiatan atau aktifitas yang 

berkaitan dengan hal tersebut wajib di lakukan dengan baik dan sesuai 

dengan prosedur yang benar yang telah ada didalam peraturan dan undang- 

undang yang berlaku agar kegiatan penambangan yang dilakukan tidak 

merusak ekosistem atau kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya. 
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2. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) 

Seorang pengusaha bahan galian wajib memahami dan 

melaksanakan konsep – konsep pengelolaan sumber daya alam yang telah 

diatur. Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan A dan B telah 

diatur dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP),  sedangkan  untuk bahan 

galian golongan C dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). 

Jenis – jenis SIPD adalah SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi, 

SIPD Pengolahan / Pemurnian, SIPD Penjualan, SIPD Pengangkutan  . 

Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) menurut Sukandarrumidi, 1998 : 

13 dapat diberikan antara lain kepada Perusahaan Daerah, Koperasi, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Perorangan, Perusahaan 

dengan modal milik bersama antara Negara / BUMN dengan Pemerintah 

Daerah TK I dan atau Pemerintah Daerah TK II atau Perusahaan Daerah 

dan Perusahaan dengan modal bersama antara BUMN dan atau Pemerintah 

Daerah TK I/II/PD dengan koperasi, Badan Hukum Swasta atau 

Perorangan. 

Persyaratan Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur  KDH 

sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Tingkat I adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan 

melampirkan. 

1) Rekomendasi dari Bupati setempat dimana penambangan akan 

dilaksanakan.  
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2) Peta lokasi dimana penambangan akan dilaksanakan. 

b. Setelah mempertimbangkan aspek – aspek tata guna tanah, land 

reform, hak – hak atas tanah dan jaminan hukumnya, dikeluarkan 

izin prinsip oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. 

c. Oleh pemohon Izin Prinsip dan Surat Permohonan disampaikan 

kepada Dinas Pendapatan sekaligus membayar iuran tetap dan iuran 

produksi sebesar 25% dari perkiraan produksi setahun sebagai 

bayaran muka. 

d. Berdasarkan bukti pembayaran dari Dinas Pendapatan, oleh 

pemohon dibawa kembali ke biro PPD untuk diteruskan ke Gubernur 

sebagai bahan pertimbangan pengeluaran Surat Ijin Penambangan 

Daerah / SIPD (Sukandarrumidi, 1998 : 14). 

 

3. Bahan Galian Golongan C 

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang 

dapat ditambang untuk keperluan manusia. Mineral menurut Katili adalah 

bahan pembentuk batuan, yang merupakan persenyawaan organik   asli   

dan  mempunyai   susunan  kimia  yang tetap, bersifat  homogen  baik  

secara  kimia maupun secara fisika.  Mineral - mineral dapat terbentuk 

menurut berbagai macam proses, seperti kristalisasi magma, pengendapan 

dari gas dan uap, pengendapan kimiawi dan organik dari larutan 

pelapukan, metamorfisme, presipitasi dan evaporasi, dan sebagainya 

(Katili, R.J. dalam Sriyono, 2005). 
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Bahan galian industri sebagian besar termasuk dalam bahan galian 

golongan C. Karena sebagian besar bahan galian golongan C lebih banyak 

dimanfaatkan dan diambil oleh masyarakat karena hasil pengolahannya 

hampir semua berkaitan dengan kehidupan sehari – hari. Menurut 

peraturan pemerintah No. 27 tahun 1980 pasal 3 dalam Sriyono 2005 : 5 

tentang penggolongan bahan galian menyatakan bahwa pada pasal 1 

bahan- bahan galian terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut. 

a. Golongan A (Golongan bahan galian yang strategis) 

Golongan A adalah bahan tambang yang digunakan bagi 

pertahanan dan keamanan didalam perekonomian Negara. Misalnya 

minyak bumi, gas alam, aspal, timah dan lain - lain. 

b. Golongan B (Golongan bahan yang vital) 

Golongan B adalah bahan tambang yang menjamin hajat hidup 

orang banyak. Misalnya besi, mangan, seng, emas, perak, air raksa, 

intan, belerang  dan lain - lain. 

c. Golongan C (Golongan yang tidak termasuk golongan A dan B)  

Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk 

keduanya, karena golongan C adalah bahan tambang yang tidak 

memerlukan pemasaran internasional, penambangannya mudah dan 

tidak memerlukan teknologi tinggi karena terdapat dipermukaan bumi. 

Misalnya nitrat, phospat, tawas, batu apung, pasir  kwarsa, marmer, 

batu kapur, tanah liat, pasir dan sebagainya. 
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Menurut R.W.van Bemmelen (1970) dalam Sriyono 2005 : 6 bahan 

galian di golongkan menjadi empat macam yaitu. 

a. Mineral Organik atau bagian A, meliputi minyak dan gas, batubara 

dan aspal. 

b. Bijih atau bagian B, meliputi timah, emas dan perak, bauksit, nikel, 

mangan, monasit, tembaga dan timah. 

c. Mineral Industri atau bagian C, meliputi fosfat, sulfur, yodium, 

gamping, trass, pasir, lempung, batu apung. 

d. Mineral yang belum diproduksi atau Bagian D, meliputi besi, air 

raksa, mika, antimonite, bismuth. 

Secara geologi bahan galian golongan C terdapat dalam semua 

formasi batuan mulai dari batuan pratersier sampai kuarter. Pengaruh 

strukutur geologi besar sekali terhadap jumlah cadangan endapan bahan 

galian untuk menentukan nilai ekonomis bahan galian harus diketahui 

struktur geologi dan bahan galian tersebut. Pada umumnya bahan galian 

terdapat didekat permukaan tetapi ada juga yang terdapat di bawah 

permukaan tetapi ada juga yang terdapat dan terkumpul di bawah 

permukaan yang relatife agak dalam. Selain itu bahan galian ada yang 

keras ada juga lunak. Kegunaan bahan galian akan terus meningkat sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat maju (Dhadar, 

1971 dalam Sukkandarrumidi). 
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Menurut Sriyono Jenis bahan galian yang termasuk bahan galian 

golongan C antara lain. 

a. Nitrat, Phospat, Garam batu. 

b. Asbes, Talk, Mika Muscovite, Mika Biotite, Granit, Mangesit. 

c. Yarosit, Leusit, Tawas. 

d. Pasir Kawrsa, Kaolin, Gips, Bentonit. 

e. Felspar Orthoclase, feldspar Microcline. 

f. Batu Apung, Dolomit, Tanah diatome. 

g. Batu Kapur, Batu Permata, Batu Setengah Permata. 

h. Trass, Obsidian, Perlit, Granit, Andesit, Basalt. 

i. Tanah Liat, Pasir, dan sebagainya. (Sriyono, 2005 : 5). 

 

4.    Teknik Penambangan 

Teknik penambangan menurut Sukandarrumidi dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu teknik penambangan menurut cara kerjanya, 

berdasarkan atas tempat kegiatannya dan teknik peledakan.  

a. Teknik penambangan bahan galian industri berdasarkan atas cara 

kerjanya dapat dilakukan dengan cara berikut. 

1)  Digali, misalnya penambangan batu gamping. 

2)  Disemprot dengan pompa bertekanan tinggi misalnya 

penambangan pasir. 

3)  Disedot dengan pompa hisap  misalnya penambangan pasir di 

laut. 
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b. Berdasarkan tempat kegiatan penambangan dikenal ada 2 macam 

yaitu . 

1) Tambang terbuka, yaitu semua kegiatan dilakukan dipermukaan 

tanah / bumi. 

2) Tambang bawah tanah atau disebut juga lubang tikus (gophering) 

atau lubang marmot, diterapkan untuk endapan bahan galian 

industri dengan bentuk dan ukuran tidak teratur serta tersebar 

tidak merata. 

c. Peledakan 

Tujuan peledakan adalah untuk membongkar batuan / bahan 

galian dari batuan induknya. Jenis bahan peledak industri antara lain 

Black Powder, Dinamit, Slurry dan lain – lain.  Agar bahan peledak 

tidak disalah gunakan maka pemerintah telah membuat peraturan yang 

menyangkut pengadaan (pembuatan dan pembelian), pengangkutan, 

penyimpanan dan penggunaan bahan peledak peraturannya antara lain. 

1) Kepres no.27 tahun 1982 tentang pengadaan bahan peledak. 

2) Kep Men Hankam no. kep/01/M/I/1984 tentang pengawasan dan 

pengendalian bahan peledak. 

3) Instruksi Presiden RI no.9 tahun 1979 tentang peningkatan, 

pengawasan dan pengendalian senjata api. 

4) Di bidang pertambangan umum, perizinan mengenai bahan peledak 

ditangani oleh Direktorat Teknik Pertambangan. 
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5) Untuk menjadi juru ledak diwajibkan memiliki keahlian tentang 

hal tersebut dengan sertifikat (Sukandarrumidi , 1998 : 26 -33). 

 

B. Pemetaan 

1. Pengertiaan Pemetaan 

Peta adalah pengecilan permukaan bumi atau benda angkasa yang 

digambar pada bidang datar dengan menggunakan ukuran, symbol, dan 

generalisasi penyederhanaan (Juhadi dan Dewi, L.S 2001 : 2)  

Pengertian peta menurut ICA (International Cartographic 

Association) adalah suatu representasi / gambaran unsur – unsur atau 

kenampakan  - kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi, 

atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda – benda 

angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil / diskalakan (ICA 1973). Sedangkan Pemetaan adalah 

merupakan proses, cara pembuatan membuat peta (KBBI, 1989 : 67). 

2. Fungsi Peta 

Fungsi peta dalam suatu kegiatan penelitian diantaranya  yaitu. 

a. Alat Bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran 

tentang daerah / wilayah yang akan diteliti. 

b. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya 

memasukkkan data yang ditemukan di lapangan. 

c. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian   (Sinaga, 1995 : 7). 
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3. Klasifikasi Peta 

Menurut  Bos,  ES,  (1977) dalam Sinaga dasar  pengklasifikasian  

peta  bergantung pada 3 macam pengklasifikasian yaitu sebagai berikut. 

a. Skala 

1) > 1 : 10.000   : Skala sangat besar. 

2) < 1 : 100.000 – 10.000 : Skala besar (Large scale). 

3) 1 : 100.000 – 1 : 1.000.000 :Skala sedang (medium scale) 

4) > 1 : 1.000.000  : Skala kecil (small scale). 

b. Tujuan Klasifikasi Peta 

Klasifikasi peta berdasarkan tujuannya yaitu untuk pendidikan, 

ilmu pengetahuan, informasi umum, turis, navigasi, aplikasi teknik, 

dan perencanaan. 

c. Isi (Content) 

Menurut isinya peta dibagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut 

1) Peta Tematik  

Peta Tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data 

kwalitatif dan kwantitatif dari suatu tema dan  maksud tertentu. 

2) Peta Navigasi 

Peta Navigasi adalah peta yang dibuat khusus untuk membantu 

para navigasi laut dan penerbangan. 

3) Peta Topografi 

Peta topografi adalah peta yang memperlihatkan gambaran tentang 

keadaan topografi dari muka bumi, yaitu gambaran tentang unsur - 
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unsur buatan manusia dan unsur alami. Peta Topografi sering 

digunakan sebagai peta dasar pada peta tematik tetapi tidak semua 

peta topografi bisa digunakan. 

 

C. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah kumpulan yang 

terorganisisr dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografis (Budiyanto, 2002). 

Menurut Prahasta, Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 

suatu sistem (berbasiskan komputer) yang digunakan untuk menyimpan 

dan memanipulasi informasi – informasi geografis ( Prahasta, 2002 :1). 

Menurut Petrus Paryono, Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi 

dan menganalisis informasi geografi. Sedangkan menurut Berry, Sistem 

Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi, referensi internal, 

serta otomatisasi data keruangan (Berry, 1988). 

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat di simpulkan bahwa 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem pengelolaan data 

geografis yang didasarkan pada kerja komputer (mesin). 
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2. Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut Roemenah (2005)  komponen - komponen di dalam SIG 

di bagi menjadi 3 yaitu perangkat keras, perangkat lunak dan intelegensi 

manusia. 

a. Perangkat keras / Hardware 

Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi tiga kelompok yaitu 

sebagai berikut. 

1) Alat masukan (input) sebagai alat untuk memasukkan data ke 

dalam jaringan komputer. Contoh : Scanner, digitizer, CD-ROM. 

2) Alat pemrosesan, merupakan sistem dalam komputer yang 

berfungsi mengolah, menganalisis dan menyimpan data yang 

masuk sesuai kebutuhan. Contoh : CPU, tape drive, disk drive. 

3) Alat keluaran (ouput) yang berfungsi menayangkan informasi 

geografi sebagai data dalam proses SIG. Contoh : VDU, plotter, 

printer. 
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Berdasarkan penjabaran dari perangkat keras diatas maka dapat 

dilihat pada gambar 1 dibawah. 

 

Unit Masukan 

 

 Unit  Penyimpanan 

  

     Unit keluaran (Output) 

 

 

Gambar 1. Skema perangkat keras (hardware) 

 

b. Perangkat lunak / Software (Program komponen SIG)  

Perangkat lunak, merupakan sistem yang berfungsi untuk 

memasukkan, menyimpan dan mengeluarkan data yang diperlukan. 

Perangkat Lunak untuk program SIG antara lain : arc info, arc view, 

R2V, Surfer, Auto cad map, ermapper, map info 2001. 

c. Integelensi manusia / Brainware 

Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan SIG. manusia merupakan subjek (pelaku) yang 

mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan 

dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir agar SIG 

dapat digunakan secara efektif dan efisien (Roemenah, 2005 : 11). 

Digitzer

Scanner 

VDU

CPU

Printer

Scanner

Disk Drive 
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3. Sub Sistem SIG 

Sistem  Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan dalam 

beberapa  sub  sistem  yaitu  Data input, Pengelolaan data, Manipulasi dan 

analisis data dan Output . 

a. Data Input 

Data  input atau data  masukan berfungsi untuk  

mengumpulkan data  spasial  dan  data  atribut,  dan  merubah  format   

data yang sebelumnya ke dalam format SIG. Data Input dapat berupa 

Data table, laporan, pengukuran lapangan, peta, citra satelit, foto udara 

dan lain – lain. 

b. Pengelolan Data 

Fungsi pengelolaan data yaitu  mengorganisasikan data spasial 

maupun data atribut kedalam sebuah basis data sehingga mudah di 

panggil, di update dan di edit. sub sistem ini dapat menimbun dan 

menarik kembali dari data dasar sebelumnya serta dapat melakukan 

perbaikan data dengan cara menambah atau mengurangi.  

c. Manipulasi dan Analisis Data 

Sub sistem ini dapat melakukan manipulasi dan permodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. 

d. Output 

Output atau proses keluaran berfungsi untuk menampilkan data 

keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk tabel, 

grafik, peta, arsip elektronik dan sebagainya (Roemenah, 2005 : 13). 
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Berdasarkan pada input , proses dan output maka sub sistem SIG dapat 

digambarkan sebagai berikut . 

 

  Data Input              Output 

        Manipulasi dan Analisis Data      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sub Sistem SIG 

( Sumber. Prahasta , 2002:57) 

 

4. Cara memperoleh data SIG 

Data SIG di bagi menjadi dua macam yaitu data atribut dan data 

spasial. Data atribut terdiri dari dua macam yaitu  data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif contohnya pemukiman, hutan. Sedangkan data 

Data tabel 

Laporan 

Pengukuran 
lapangan 

INPUTData digital 
lain 

Peta(Topografi 
tematik, dll) 

Citra satelit 

Foto udara 

Processing

Retrieval OUTPUT 
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Informasi 
Digital
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data kuantitatif terdiri dari data internal, data original, data rasio, dan data 

nominal. Sedangkan data spasial terdiri dari data rater dan data vector. 

Vector menyimpan data digital dalam bentuk rangkaian koordinat (x,y). 

Sedangkan raster merupakan data spasial yang menggunakan struktur 

matrik / piksel – piksel yang membentuk grid. Sumber datanya dapat 

diperoleh dari penyiaman dan proses scaning. Serta melalui data dasar 

yang sudah di digitasi terlebih dahulu (Budiyanto 2002 : 5). 

 

D. Software Are View GIS 

1. PengertianArc View GIS 

Arc View GIS merupakan sebuah software pengolah data spasial 

yang memiliki keunggulan dalam pengolahan atau editing arc, menerima 

dari data digital lain, atau dihubungkan dengan data image seperti format. 

JPG, TIFF atau image gerak (Budiyanto 2002 : 9). 

Arc View  merupakan  salah  satu  perangkat  lunak  desktop 

Sistem  Informasi Geografis  dan  pemetaan  yang  telah  dikembangkan 

oleh  Environmental  Systems  Research  Institute  (ESRI) Prahasta, 2002 : 

1). 

2. Memulai Arc View GIS 

Memulai penggunaan Software Arc View GIS, panggil dengan 

program start menu, klik start program pilih ESRI pilih Arc View GIS 

Atau klik ganda shortcut Arc View 3.3 pada desktop. 
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3.   Komponen – komponen dalam Arc View 

Isi  komponen di  dalam  Arc  View  GIS   menurut  

Budiyanto:2002 terdiri dari View, Tabel, Grafik, Layout dan Script Makro 

dalam Arc view. 

a. View 

Berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang 

akan dibuat atau diolah. Dari view ini dapat dilakukan input data 

dengan digitasi atau pengolahan data spasial. View dapat menerima 

image dari format JPG, CAD, Arc Info atau software Pengolah data 

spasial lain. 

b. Tabel 

Tabel merupakan data atribut dari data spasial, data atribut 

ini digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial tersebut. Arc 

View dapat menerima tabel dari basis data lain seperti dBase III, 

dBase IV, atau INFO.  

c. Grafik (Chart) 

Grafik digunakan sebagai alat analisis yang baik terhadap 

sebuah fenomena. Arc view memiliki variasi grafik yang banyak. 

Masing – masing grafik memiliki sifat atau karakteristik terhadap 

tipe data yang di sajikan.  

d. Layout 

Layout adalah sebuah proses menata dan merancang letak – 

letak property peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, label, dan 
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lain – lain. Peta yang dilayout berfungsi untuk memperjelas 

keterangan yang benar kepada pengguna peta tersebut.  

e. Script Makro dalam Arc View 

Sricpt merupakan bahasa pemrograman sederhana yang 

digunakan untuk mengotomatiskan kerja Arc View, Dimana 

didalamnya dapat diperluas dengan membuat sebuah program 

aplikasi (Budiyanto, 2002 : 11 - 14). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian survei merupakan tempat di mana dilaksanakannya 

lokasi penelitian. Tujuan melalui survei yaitu untuk mengetahui dengan jelas 

tentang lokasi dan obyek penelitian. Penelitian dilaksanakan di seluruh 

wilayah Kabupaten Semarang yang memiliki potensi pertambangan bahan 

galian golongan C. 

 

B.  Variabel Penelitian 

Variabel dari penelitian ini adalah lokasi – lokasi bahan tambang 

galian golongan C yang berada di Kabupaten Semarang berupa titik 

koordinat, yang mana pengambilan titiknya menggunakan alat Bantu GPS 

(Global Possition System). Lokasi dalam penelitian ini di Kabupaten 

Semarang dengan letak administrasi Sebelah utara berbatasan dengan Kota 

Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. 
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C.  Jenis data 

Data yang digunakan dalam proses pemetaan ini ada 2 macam yaitu. 

1. Data Spasial 

Data Spasial merupakan data yang beracuan pada identitas. Data 

spasial yang digunakan dalam penelitian ini berupa. 

a. Peta Administrasi Kabupaten Semarang skala 1 : 300.000. 

b. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Semarang skala 1 : 300.000. 

c. Peta Penggunaan lahan Kabupaten Semarang skala 1 : 300.000. 

2. Data Atribut 

Data atribut merupakan data yang berupa keterangan. Data atribut 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu. 

a. Data lokasi Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Semarang. 

b. Data Jenis Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Semarang. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  adalah  prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus valid, 

objektif dan relevan. Dalam penelitian ini metode yang dipakai untuk 

pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut. 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung melalui kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat 



29 

 

indera. Peneliti melakukan observasi lokasi tambang bahan galian 

golongan C dengan menggunakan GPS (Global Possition System). 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Wawancara dilakukan dengan para penambang yang sedang melakukan  

kegiatan  penambangannya. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis terutama beberapa arsip dan juga termasuk buku - 

buku tentang pendapat teori, gambar – gambar, peta dan lain - lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yaitu tentang bahan tambang 

galian golongan C. 

 

E.   Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pemetaan lokasi bahan tambang galian 

golongan C di Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut. 

1.   Alat pengolah data 

a. Seperangkat komputer, dengan rincian sebagai berikut. 

1) Microsoft Windows Vista TM Black Dream Version 2002. 

2) Processor : Tran Quock AMD Athlon ™ 64. 

3) Memory (RAM) : 3000+. 

4) System type : 32-bit Operating. 
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5) Printer HP Laser Jet 1020. 

b.  Software Arc View GIS 3.3. 

c.  Microsoft Excel 2003. 

d.  Microsoft Word 2003. 

e.  Kamera Digital BenQ. 

2.    Alat Penelitian 

Alat Penelitian yang digunakan sebagai alat survei adalah GPS 

(Global Positioning System). Alat ini merupakan sistem radio navigasi 

dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola 

oleh Amerika Serikat. Sistem yang terdiri dari 24 satelit ini dapat 

digunakan oleh banyak orang dalam segala cuaca, serta di desain untuk 

memberikan posisi yang teliti (Abidin, dalam Siwi,   2005 : 29). 

a.   Langkah – langkah pengambilan data GPS yang dilakukan sebagai 

berikut. 

1) Menyalakan receiver GPS navigasi dengan menekan tombol 

power. 

2) Setelah GPS dinyalakan selama 45 detik, akan muncul ready to 

navigate dalam tampilan skyview option. 

3) GPS siap digunakan dengan menekan page untuk masuk 

ketampilan menu. 

4) Gunakan tombol up atau down  untuk memilih mark  dan enter, 

perintah ini digunakan untuk masuk kedalam menu mark 

waypoint. 
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5) Perintah enter digunakan pada pilihan OK, untuk melakukan 

perekaman nilai koordinat posisi titik. Nilai ini kemudian 

terekam pada waypoint dalam koordinat geodetik. 

6) Tekan page untuk kembali ketampilan skyview option dan 

mencatat nilai akurasi serta jumlah satelit pada saat melakukan 

perekaman. 

b.   Cara memasukkan data dari GPS ke dalam Peta 

1) Data yang berupa koordinat X dan Y diketik dalam program 

excel, kemudian disimpan dalam direktori penyimpanan File 

C\naurita\TA\bagian awal dalam tipe DBF. 

2) Panggil data atribut lokasi tambang dengan pilih add pada table 

kemudian pilih data lokasi tambang, klik maka table akan aktif. 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3 . tampilan tabel 

3) Setelah tabel aktif, buka view dengan panggil data. Pilih view 

klik add event theme. Pada kotak table pilih lokasi tambang 

yang dikehendaki, kemudian pada X field pilih N1 yang 
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menunjukkan kolom X dan Y field pilih N2 yang menunjukkan 

kolom Y. 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 4. Tampilan kotak add event theme 

 

4) Kemudian centang pada kotak kecil di  lokasi tambang, maka 

akan muncul titik yang menunjukkan lokasi . 

 

 

 

 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa deskriptif kualitatif dimana metode ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. 

Gambar 5. Tampilan lokasi tambang 
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Analisa ini digunakan untuk menjelaskan tentang lokasi penambangan bahan 

galian golongan C di Kabupaten Semarang. 

 

G. Proses Pemetaan Lokasi Tambang Bahan Galian Golongan C                   

di  Kabupaten Semarang 

Langkah awal dari proses pemetaan adalah menentukan lokasi obyek 

yang akan diteliti. Sebelum menentukan obyek penelitian harus melakukan 

survei lapangan dan mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan 

Bahan Galian Golongan C. Data – data tersebut meliputi data spasial ( Peta 

Administrasi Kabupaten Semarang dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten 

Semarang) dan data atribut ( Data lokasi Tambang Galian Golongan C di 

Kabupaten Semarang dan data Jenis Tambang Galian Golongan C di 

Kabupaten Semarang ). 

Hasil dari proses pemetaan Lokasi Tambang Bahan Galian Golongan 

C adalah Peta Lokasi Penambangan Bahan galian Golongan C di Kabupaten 

Semarang. Secara rinci proses pemetaan Lokasi Tambang Bahan Galian 

Golongan C dapat dilihat pada gambar 6 dibawah. 
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Gambar  6. Skema proses pemetaan Lokasi Tambang 

 

 

Survei Lapangan

Data yang diperoleh :

1. Lokasi bahan galian  

2. Jenis tambang 

3. Jumlah pekerja 

4. Distribusi 

Digitasi.

Peta Lokasi Tambang Bahan Galian

Golongan C di Kabupaten Semarang

Arc View Pemetaan Lokasi 
Tambang

BAHAN GALIAN GOLONGAN C
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BAB IV 

HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Fisiografis dan Sosial Daerah Penelitian 

Deskripsi Fisiografis dan Sosial adalah penggambaran mengenai 

kondisi fisik dan sosial suatu daerah penelitian, termasuk kondisi sosial 

ekonomi dan karakteristik penduduk. Deskripsi fisiografis dan sosial daerah 

penelitian dijelaskan sebagai berikut. 

1.  Kondisi Fisiografis Kabupaten Semarang 

Kondisi Fisiografis Kabupaten Semarang meliputi letak 

astronomis, letak administrasi, letak geografis, luas wilayah dan kondisi 

geologi. Berikut ini adalah gambaran fisik daerah penelitian. 

a.  Letak Astronomis Kabupaten Semarang  

Letak Astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan 

garis lintang dan garis bujur. Kabupaten Semarang merupakan salah 

satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang terletak 

pada 110 0 14' 54,15" sampai dengan 110 0 39' 3" Bujur Timur dan 7 0 3' 

5" sampai dengan 70 30' Lintang Selatan. 

b.  Letak Administrasi Kabupaten Semarang 

Kabupaten Semarang berdasarkan peta administrasi memiliki 

batas – batas sebagai berikut. 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten 

Demak. 
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2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Boyolali.  

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan 

Kabupaten Magelang.  

4) Sebelah  barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan 

Kabupaten Kendal. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar 7. 

c. Letak Geografis Kabupaten Semarang 

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang diantara 318 m - 

1.450 m diatas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian terendah 

terletak di Kecamatan Ungaran 318 m dan tertinggi terletak di 

Kecamatan Getasan 1.450 m, dengan suhu udara berkisar antara 23 - 26 

derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 80 - 81%. Tinggi tempat 

rata-rata 607 m dari permukaan laut, rata-rata curah hujan 1.979 mm 

dan banyaknya hari hujan adalah 104.  Kondisi ini terutama dipengaruhi 

oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh 

pegunungan dan sungai. 

d. Luas Wilayah Kabupaten Semarang 

Berdasarkan Kabupaten Semarang Dalam angka 2007 Luas 

wilayah Kabupaten Semarang yaitu 95.020.674 Ha atau 2,92% dari luas 

Propinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 24.822,50 Ha tanah sawah 

(26,12%), tanah kering 70.198.125,50 Ha (73,88%).  
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Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan. Luas wilayah masing–

masing kecamatan disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan 

Kabupaten Semarang tahun 2007 

No Kecamatan Luas Km2 
1 Getasan 65.8 
2 Tengaran 47.3 
3 Susukan 48.86 
4 Kaliwungu 29.96 
5 Suruh 64.02 
6 Pabelan 47.97 
7 Tuntang 56.24 
8 Banyubiru 54.41 
9 Jambu 51.63 
10 Sumowono 55.63 
11 Ambarawa 28.22 
12 Bandungan 48.23 
13 Bawen 46.57 
14 Bringin 61.89 
15 Bancak 43.85 
16 Pringapus 78.35 
17 Bergas 47.33 
18 Ungaran Barat 36.96 
19 Ungaran Timur 36.99 
  Jumlah 950.21 

       Sumber : BPS Kabupaten Semarang Th 2007 

 

Berdasarkan pada tabel 1. wilayah Kecamatan terluas adalah 

Kecamatan Pringapus dengan luas 64.02 Km2 dan wilayah Kecamatan 

tersempit adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas wilayah 28.22 Km2. 
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e. Letak Geologi 

Secara geologi susunan batuan yang ada di Kabupaten 

Semarang terdiri dari batu lempung, satuan batuan vulkanik, satuan 

batu lempung-batu pasir, satuan batu lempung-breksi, satuan basalt-

olivium, satuan batuan andesit-hornblende dan satuan lava gunung api. 

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Semarang didominasi oleh satuan 

basalt-olivium dan satuan batuan andesit-hornblende yang terdapat di 

sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, 

Kecamatan Pringapus, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, 

Kecamatan Getasan, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu. 

 

2.  Kondisi Sosial Penduduk Kabupaten Semarang 

Hal – hal yang mencakup kondisi sosial ekonomi yang akan dikaji 

dalam penelitian ini meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, 

mata pencaharian dan kepadatan penduduk. 

a.  Jumlah penduduk 

Menurut data Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2007 

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2007 

mencapai 906.112 jiwa, terdiri dari 449.7403 jiwa laki-laki dan 456.372 

jiwa perempuan. Jumlah  Penduduk di Kabupaten Semarang disajikan 

pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk 

Kabupaten Semarang tahun 2007 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 - 4 30645 29764 60409 
2 5 - 9 40353 38561 78914 
3 10 - 14 42308 40463 82771 
4 15 - 19 42901 40758 83659 
5 20 - 24 44702 45212 89914 
6 25 - 39 37176 40226 77402 
7 30 - 34 37087 38772 75859 
8 35 - 39 34191 35750 69941 
9 40 - 44 32647 33429 66076 

10 45 - 49 27171 25694 52865 
11 50 - 54 21836 20195 42031 
12 55 - 59 13765 14933 28698 
13 60 - 54 44958 52615 97573 
  Jumlah 449740 456372 906112 

   Sumber : BPS Kabupaten Semarang Th 2007 

 

b. Pertumbuhan penduduk 

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh 

besarnya tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi 

keluar. Penduduk akan bertambah jumlahnya kalau ada bayi lahir dan 

penduduk yang datang dan penduduk akan berkurang jumlahnya kalau 

ada penduduk yang mati dan meninggalkan wilayahnya (Mantra,  2003: 

82). Pertumbuhan penduduk masing – masing kecamatan di Kabupaten  

Semarang  disajikan pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk 

Tiap Kecamatan Kabupaten Semarang tahun 2007 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Th 2007 
Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

1 Getasan 48089 1.05 
2 Tengaran 61534 1.96 
3 Susukan 44510 0.41 
4 Kaliwungu 28687 0.7 
5 Suruh 64077 1.22 
6 Pabelan 37658 1.65 
7 Tuntang 58713 1.58 
8 Banyubiru 39883 1.36 
9 Jambu 36252 -2.96 
10 Sumowono 31364 20.8 
11 Ambarawa 56348 -9.33 
12 Bandungan 50358 35.98 
13 Bawen 49956 -3.31 
14 Bringin 44093 2.86 
15 Bancak 22495 1.32 
16 Pringapus 47758 3.04 
17 Bergas 57912 2.93 
18 Ungaran Barat 66772 3.83 
19 Ungaran Timur 59653 0.94 

    Sumber : BPS Kabupaten Semarang Th 2007 

 

Berdasarkan tabel 3. pertumbuhan penduduk terbesar berada di 

Kecamatan Bandungan yaitu sebesar 35,89 % sedangkan laju 

pertumbuhan terkecil berada  di  Kecamatan   Ambarawa  yaitu sebesar 

-9,33 %.  

c. Mata pencaharian 

Penduduk di Kabupaten Semarang memiliki mata pencaharian / 

profesi yang berbeda – beda. Menurut data dari Kabupaten Semarang 



42 

 

dalam angka pada tahun 2007 penduduk di Kabupaten Semarang 

memiliki 11 macam jenis mata pencaharian. Antara  lain petani, buruh 

tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang , 

PNS/ABRI, pensiunan dan lainnya. Lainnya diantaranya yaitu 

penggangguran, penduduk usia belum produktif, TKI dan sebagainya. 

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Semarang di dapat dilihat 

pada tabel 4. 

d. Kepadatan penduduk 

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan luas 

unit wilayah (Mantra,  2003 : 74). Kepadatan penduduk di Kabupaten 

Semarang tahun 2007 disajikan pada tabel 5. 

Berdasarkan tabel 5 Kepadatan penduduk terendah terdapat di 

Kecamatan Bancak dengan kepadatan rata-rata 513,60  jiwa/km2, 

sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan 

Ungaran Barat dengan kepadatan rata-rata 1.806,60 jiwa/km. 
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Tabel 5. Kepadatan Penduduk 

Tiap Kecamatan di Kabupaten Semarang tahun 2007 

No Kecamatan Luas 
Jumlah Penduduk  

th 2007 

Kepadatan 
Penduduk th 

2007 

1 Getasan 65.8 48089 730.84 
2 Tengaran 47.3 61534 1300.93 
3 Susukan 48.86 44510 910.97 
4 Kaliwungu 29.96 28687 957.51 
5 Suruh 64.02 64077 1000.89 
6 Pabelan 47.97 37658 785.03 
7 Tuntang 56.24 58713 1043.97 
8 Banyubiru 54.41 39883 733.01 
9 Jambu 51.63 36252 702.15 

10 Sumowono 55.63 31364 563.8 
11 Ambarawa 28.22 56348 1996.74 
12 Bandungan 48.23 50358 1044.12 
13 Bawen 46.57 49956 1072.71 
14 Bringin 61.89 44093 712.44 
15 Bancak 43.85 22495 513 
16 Pringapus 78.35 47758 609.55 
17 Bergas 47.33 57912 1223.58 
18 Ungaran Barat 36.96 66772 1806.6 
19 Ungaran Timur 36.99 59653 1612.68 
  Jumlah 950.21 906112 953.59 

 Sumber : BPS Kabupaten Semarang Th 2007 
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B.   Langkah–Langkah  Membuat Peta Lokasi Tambang Galian Golongan C 

Langkah – langkah membuat peta lokasi tambang dengan Arc View 

GIS  adalah sebagai berikut. 

1.  Membuka program Arc View 

Untuk memulai penggunaan Software Arc View GIS, panggil 

dengan program start menu, klik start program ESRI pilih Arc View. 

Atau klik ganda shortcut Arc View di desktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 8. Jendela memulai program Arc View GIS 3.3 

 

2. Membuat Projek baru 

Setelah mengaktifkan program Arc View  maka akan muncul 

tampilan yang menawarkan tiga pilihan, yaitu sebagai berikut. 

a. With a new view atau membuka projek dengan. 

b. As a blank project atau Membuka projek kosong. 
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c. Open an exiting document atau membuka Projek yang telah dibuat 

sebelumnya. 

Jika belum punya projek baru maka klik lingkaran with a new view. 

Kemudian klik OK sehingga muncul kotak dialog add data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Jendela new project 

 

 

 

 

Gambar 10. Jendela add data 

 

Kemudian Yes, maka selanjutnya muncul Add Theme dialog box. 
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Gambar 11. Jendela add theme pada view 

Dalam kotak data source types terdapat pilihan image data 

source atau feature data source yang dapat ditambah didalam tampilan 

view, caranya dengan klik salah satu kenampakan / feature yang dipilih. 

Kemudian klik OK, maka akan muncul pada view. Tetapi  sebelumnya 

kita atur extensions untuk menampilkan type TIFF dan JPEG. Caranya 

pilih file, kemudian pilih extensions, klik JPEG dan TIFF. OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tabel extensions
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Gambar 13. Jendela new theme pada view 

 

3. Membuat Titik Ikat / Koordinat 

Sebelum kita membuat titik ikat di Arc View maka harus mengecek 

program yang kita miliki, seperti fasilitas register and transform, adapun 

langkah – langkahnya sebagai berikut. 

a. Pilih File. 

b. Kemudian extensions. 

c. Register and Transform. 

d. OK 
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          Gambar  14. Jendela register and transform 

 

Langkah selanjutnya adalah memanggil peta yang akan didigitasi. 

Untuk memasukkan titik koordinat yang letak sudah ditentukan dengan 

klik view di menu utama, pilih register and transform maka akan muncul 

jendela register and transform.  

Langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Klik view 

b. Klik register and transform 

c. Akan muncul tampilan sebagai berikut 
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       Gambar 15. Jendela tampilan register and transfrorm 

 

a. Klik source point atau  , kemudian cari titik koordinat satu pada peta 

dan klik pada bagian tengah kotak koordinat tersebut.  

b. Masukkan koordinat X dan koordinat Y dengan mengetik angka 

koordinatnya pada kolom destination X dan kolom destination Y. 

Seterusnya sampai 4 titik koordinat X dan Y terisi semua. 

c. Setelah 4 titik koordinat terisi, cek kembali angka – angka yang ada di 

koordinat X dan Y yang tadi dimasukkan. Lihat RMS Errornya, RMS 

Error yang baik adalah 0… atau kurang dari 1. 

d.  
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Destination X dan Y 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Tampilan membuat titik koordinat 

 

Kemudian simpan hasil titik koordinat tadi dengan cara klik write 

world field, yang berarti menyimpan kembali dengan nama yang sama 

tetapi dengan ekstensi .jgw. Yaitu peta jaringan jalan semarang.jgw. klik 

OK maka tampilan akan menghilang. Buka kembali peta jaringan jalan 

semarang.tiff. Maka file peta jaringan jalan semarang.tiff telah 

terkoordinat. Sesudah terkoordinat maka kita siap melakukan langkah 

selanjutnya yaitu digitasi. 

 

4. Digitasi 

Digitasi sering disebut juga input data spasial. Arc view memiliki 

kemampuan untuk melakukan proses digitasi. Data hsil digitasi tersebut 

berasal dari proses input data disimpan dalam sebuat theme yang 

kemudian dapat diolah / dipergunakan ke software lain untuk pengolahan 

selanjutnya. 

 

Source Point
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a.  Menentukan tipe feature digitasi 

Menurut Budiyanto , 2002. Langkah memulai digitasi dilakukan 

dengan menentukan tipe feature digitasi sebagai berikut. 

1) Pilih view dari menu utama. 

2) Pilih new theme dari submenu view. 

3) Dari jendela new theme pilih jenis feature sesuai dengan yang 

dibutuhkan.contohnya untuk membuat garis pilih tipe line, untuk 

membuat titik pilih tipe point, dan untuk membuat area pilih 

polygon. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Jendela tipe feature 

 

4)   Klik OK 

5)   Kemudian muncul jendela new theme, beri nama pada field name, 

dan akan disimpan sebagai sebuah file baru dengan ekstensi .shp. 

simpan data digitasi dilokasi C:\naurita\TA\peta jaringan jln 

smrng\theme1.shp 
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 Gambar 18. Jendela lokasi penyimpanan theme baru 

 

b.   Langkah memulai digitasi 

1)  Untuk memulai digitasi harus memilih icon digitasi area sesuai 

dengan feature yang didigitasi. Kemudian arahkan pointer pada 

icon draw line dan pilih sesuai dengan icon digitasi area yang 

dikehendaki. Caranya dengan mengklik icon tersebut kemudian 

ditahan, sampai muncul icon berderet kebawah seperti gambar 

dibawah. 

 

 

Draw Rectangle Draw circle 

Draw polygon 

Draw line to append Draw line to split polygon 
  polygon 
 

 

     Gambar 19. Icon Digitasi Poligon 
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2)   Klik icon draw polygon klik satu kali di area yang akan dibuat, 

selanjutnya mengikuti pola sesuai dengan peta hingga membentuk 

sebuah area  atau polygon. Agar lebih mudah membesarkan atau 

mengecilkan image maka klik  atau         Akhiri proses 

digitasi dengan klik dua kali. 

3)   Setelah proses digitasi selesai, maka didalam view akan terbentuk 

suatu polygon besar yang tertutup oleh sebuah warna sehingga 

image background tidak terlihat. Supaya image background terlihat 

maka langkahnya klik dua kali di cek box polygon yang berwarna 

tersebut sampai mucul box legend editor. Klik dua kali pada cek 

box symbol    sehingga   muncul   fill   palette  lalu   klik             

kemudian  pilih yang kotak putih  dengancara mengklik. 

Pada kolom color  pilih background lalu pilih yang    tidak    terisi        

           ,   kemudian   klik   apply. Maka image yang tadi menjadi 

background  digitasi akan terlihat. 
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 Gambar 20. Tampilan image background 

 

4) Draw line to split polygon  berfungsi untuk membentuk polygon 

baru di dalam sebuah polygon. Setelah selesai digitasi kemudian 

diedit dengan klik edit pilih substract polygon. Supaya polygon tidak 

double. 

5) Hasil digitasi hendaknya disimpan pada sebuah fiel agar dapat diedit 

di kemudian hari. Langkah – langkahnya dengan menekan icon save  

  atau melalui menu arc view klik file, kemudian save 

project, pilih lokasi folder yang dikehendaki, beri nama file, OK. 
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5. Layout Peta 

 Layout digunakan untuk menggabungkan semua dokumen (view, 

table dan chart) ke dalam suatu dokumen yang siap cetak (biasanya untuk 

pembuatan hardcopy (Prahasta, 2002 : 7). 

Layout adalah sebuah proses menata dan merancang letak – letak 

property peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, label, dan lain – lain 

(Budiyanto, 2002 : 98). 

Langkah – langkah untuk membuat layout peta sebagai berikut. 

a. Tampilkan view dan theme yang akan dibuat layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 21. Tampilan view 

 

b. Dari menu pilih view klik properties, kemudian isikan dari list map 

units pilih meter dan dari list distance  pilih meter kemudian klik OK. 

c. Aktifkan window project kemudian klik view kemudian layout maka 

akan muncul tampilan template manager yaitu tampilan yang berisi 
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beberapa pilihan atau macam – macam bentuk layout yang dapat kita 

pergunakan. Kemudian pilih OK dan akan muncul layout kosong.  

 

 

 

 

 

 

    Gambar 22. Tampilan Template manager 

 

d. Pilih layout page setup untuk menentukan halam layout. Dari list page 

setup  pilih ukuran kertas A4, list orientation pilih portrait klik OK. 

 

 

 

 

 

 

             

   Gambar 23. Page setup layout 

e. Untuk menampilkan view didalam layout aktifkan tool pointer 

kemudian klik view frame  maka akan muncul dialog view frame 

properties kemudian dari list view cari peta yang akan dibuat layout, 
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dari  list scale pilih User Specified Scale  isikan skala peta yang kita 

inginkan kemudian OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 24. Tampilan view layout 

f. Untuk membuat judul pada layout dengan klik   muncul kotak 

dialog text properties  kemudian ketik judul di dalam text box  yang 

disediakan. 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Membuat judul peta 

 

g. Untuk memberikan orientasi atau petunjuk arah peta maka caranya 

klik icon   ditempat yang akan diletakkan arah utaranya. Akan 

muncul kotak dialog north arrow manager dan pilih arah prientasi 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Memberi orientasi peta 

h. Skala merupakan faktor yang penting dalam sebuah peta. Karena skala 

menentukan besaran jarak yang tersimbolkan oleh sebuat garis atau 

jarak pada peta  (Budiyanto, 2002:108). Untuk  menambahkan skala 
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klik icon                   akan muncul kotak dialog  Scale Bar Properties. 

Pada pilihan view frame pilih view yang digunakan, dari list units  

pilih kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Memberi skala peta 

 

i. Seperti skala, legenda yang terdapat didalam layout juga terkait 

dengan salah satu view yang terdapat didalam layout yang aktif. Jika 

isi view yang dipakai diubah maka keterangan legenda secara 

otomatis juga akan berubah (Prahasta, 2002:448). 

Untuk    menambah   legenda   pada   peta dapat mengklik icon 

maka muncul kotak dialog Legend Frame Properties, pilih frame data 

tadi. Untuk mengedit legenda peta caranya dengan menggunakan  

pointer  kemudian diperbesar dengan menggunakan         , 

klik kana pada legenda pilih simply. Hapus yang tidak dibutuhkan, 

setelah selesai digroup dengan icon 
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 Gambar 28. Legenda peta 

 

j. Untuk menambahkan logo dan inset gunakan icon   akan muncul 

kotak  dialog  Picture   Frame  Properties  kemudian  dari  list  

browse cari file logo dan insetnya kemudian klik OK. 

 

 

 

 

 

   Gambar 29. Tampilan inset dan logo 

 

k. Biasanya peta memiliki informasi letak koordinat (graticules and 

grid), untuk memberikannya pada layout caranya dengan mengklik 

icon akan muncul kotak dialog Graticules and Grid Wizard. Pada view 

frame yang akna diberi grid atau graticule kemudian klik next akan 

muncul kotak dialog yang meminta untuk memilih option untuk grid. 

Isi interval grid kemudian tampilkan grid yang berupa titik dan gari, 
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dan untuk melihat grid klik preview, jika belum sesuai dengan 

keinginan klik remove, finish jika sudah sesuai. 
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   Gambar  30. Mengatur sistem koordinat 

 

6. Mencetak Layout 

Peta akhir dapat dicetak melalui perangkat cetak seperti printer. 

Layout harus berada posisi  yang sesuai dengan ukuran  kertas cetakannya.  

Langkah – langkah untuk mencetak layout dilakukan dengan cara berikut. 

a. Aktifkan layout yang akan dicetak, dan hidupkan printer. 

b. Pilih file. 

c. Pilih print. 

d. Arc view memunculkan jendela berikut. 
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        Gambar 31. Jendela dialog cetak layout 

 

e. Klik OK. 

f. Layout akan tercetak pada printer (Budiyanto, 2002: 121). 

 

7. Mengeksport Layout 

Selain dicetak, sebuah layout juga dapat dikonversikan atau 

dieksport kedalam format file grafik lain untuk kebutuhan integrasi dengan 

laporan dengan menggunakan aplikasi yang berbeda. Adapun langkah-

langkah untuk mengeksport layout menurut Prahasta, 2002 adalah sebagai 

berikut. 

a. Aktifkan layout yang bersangkutan. 

b. Pilih menu file kemudian export hingga muncul kotak dialog export. 

c. Pada kotak dialog ini, pada dropdown list pilih tipe format file 

kemudian  tentukan tempat penyimpanan dan nama file yang kan 

menampung layoutnya. Klik OK untuk keluar kotak dialog dan segera 

mendapatkan file hasil eksport. 
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        Gambar 32. Tampilan kotak dialog export 

C.   Hasil Pemetaan 

Berdasarkan peta lokasi bahan tambang galian golongan C di 

Kabupaten Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Berdasarkan letak administrasi lokasi bahan tambang galian golongan 

C yang ada di Kabupaten Semarang terletak di kecamatan – kecamatan yang 

lokasi tambangnya berada di pegunungan, alur – alur sungai dan pemukiman 

penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Propinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang terdapat 19 

Kecamatan dan terdapat kurang lebih 39  lokasi titik yang tersebar di 

beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang. Secara geologi jenis 

tambang bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang sangat bervariasi. 

Hal ini disebabkan karena adanya jenis bahan tambang galian golongan C 

yang berbeda yaitu andesit, bentonit, basalt, pasir batu, trass dan tanah liat. Di 

Kabupaten  Semarang jenis tambang bahan galian golongan C terdapat dalam 

semua jenis batuan yang ada di alam yaitu batuan beku, batuan sedimen dan 
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batuan metamorf. Sebagian besar Kabupaten Semarang didominasi oleh 

batuan gunungapi. 

Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang bervariasi, tidak hanya 

untuk pemukiman saja, namun untuk pertanian lahan basah (sawah), 

pertanian lahan kering (tegalan), rawa dan hutan. Lokasi penambangan bahan 

galian golongan C di Kabupaten Semarang misalnya batu andesit, tanah liat 

dan basalt sudah cukup sesuai karena letaknya di pegunungan, masuk area 

hutan dan jauh dari pemukinan penduduk walaupun ada juga yang letaknya 

dekat pemukiman penduduk. Lokasi tambang batu yang berada di seluruh 

wilayah Kabupaten Semarang memperhatikan aspek geologi lingkungannya. 

Penambangannya sendiri diharapkan tidak membawa masalah lingkungan 

yang nantinya dapat merusak lingkungan sekitar. Gambar peta penggunaan 

lahan di Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam gambar 33 dibawah. 

Adanya pengambilan bahan tambang diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta 

taraf hidupnya. Apabila dengan adanya eksploitasi bahan galian akan 

menimbulkan masalah seperti tanah longsor, erosi dan banjir serta kerusakan 

lingkungan yang mempunyai nilai ekonomis, maka pengambilan bahan galian 

perlu ditinjau kembali (www.bapennas.go.id ). 
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D. Pembahasan 
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1. Pertambangan 

Pemanfaatan sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Semarang 

diarahkan untuk mamanfaatkan potensi kekayaan Sumber Daya Alam secara 

optimal bagi pembangunan daerah dan bagi kemakmuran masyarakat. 

Selain itu dengan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup maka kesempatan 

kerja akan diperoleh. Tujuannya agar biaya kehidupan sehari – hari beserta 

keluarganya dapat terpenuhi. Dalam peningkatan upaya pengembangan 

penambangan sektor penambangan perlu ditinjau dari peningkatan produksi 

dan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan penambangan, juga perlu 

didukung dengan usaha pemetaan lokasi tambang serta pengembangan 

teknologi yang tepat. 

Kegiatan penambangan yang dilakukan sangat berbahaya dan 

beresiko, karena terletak didaerah pegunungan yang rentan akan bahaya 

longsor. Oleh karena itu untuk mengembalikan bekas lokasi tambang yang 

sudah habis / tidak ditambang lagi maka oleh pemilik dan para pekerja 

ditanami kayu sengon, ketela pohon, kayu jati dan palawija. 

2. Lokasi dan Jenis Tambang 

Lokasi tambang bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang 

berjumlah 39 buah. Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM)   Propinsi Jawa Tengah, jenis bahan tambang galian 

golongan C yang terdapat  di  Kabupaten Semarang  adalah  sebagai  

berikut. 

a. Andesit  
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Andesit merupakan jenis batuan beku luar, merupakan hasil 

pembekuan magma. Jenisnya berwarna gelap umumnya abu – abu 

sampai hitam dan tahan terhadap air hujan (Sukandarrumidi, 1998:135). 

Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 174,48 Ha, dengan volume 

cadangan tereka 64,48 Juta Ton. Andesit dapat dimanfaatkan sebagai 

material bahan bangunan yaitu untuk pondasi gedung, jalan, jembatan 

dan campuran beton. 

Lokasi bahan galian andesit  berada di  

1) Kecamatan Ungaran Timur, terdapat Gunung Mergi desa Leyangan 

dengan titik koordinat 49 M 436790 UTM 9208120 dan desa 

Prampelan. 

2) Kecamatan Bergas, terdapat di desa Wringinputih dengan titik 

koordinat  49 M 437208 UTM 9207787. 

3) Kecamatan Jambu, terdapat di desa Klurahan dan desa Bedono. 

4) Kecamatan Ambarawa, terdapat di Gunung Puntang. 

5) Kecamatan Susukan, terdapat di desa Koripan dan desa Kemantul. 

6) Kecamatan Bawen, terdapat di desa Polosiri dan desa Kandangan. 

7) Kecamatan Tuntang, terdapat di Gunung Mika desa Delik. 

8) Kecamatan Getasan, terdapat di desa Legundi.  

Untuk lebih jelasnya mengenai letak titik koordinat lokasi 

penambangan Andesit dapat dilihat dalam lampiran 26 tabel 6. 

Cadangan Tereka (Probable Reserve) adalah suatu cadangan 

sumberdaya bumi yang perhitungannya didasarkan atas tinjauan 
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lapangan dengan tingkat keyakinan cadangan 20 – 30 % dari total 

cadangan yang ada (Sriyono, 2005:8). 

 

b. Tanah Liat 

Tanah Liat sering disebut Lempung Sedimen, penyebutan 

lempung sedimen didasarkan pada sifatnya yang liat apabila terkena air. 

Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 166,95 Ha, dengan volume 

cadangan tereka 82,82 Juta Ton. Umumnya tanah liat digunakan 

sebagai bahan dasar membuat  bata  merah, genteng, pembuatan  

keramik, ornament dan gerabah. Berdasarkan atas sifat fisiknya tanah 

liat juga dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu. 

1) Tanah Liat Gemuk, sifatnya liat sekali dan kompak dalam keadaan 

basah. Pada waktu kering mengkerut dan dapat pecah. 

2) Tanah Liat Kurus, sifatnya kurang disbanding tanah liat gemuk, 

karena agak mudah dikerjakan (Sukandarrumidi, 1998:162). 

Lokasi bahan galian tanah liat berada di  

1) Kecamatan Bawen, terdapat di desa Polosiri, desa Kandangan. 

2) Kecamatan Bringin, terdapat di desa Tempuran dengan letak titik 

koordinat 49 M 455827 UTM 9204656 dan di desa Bringin dengan 

titik koordinat 49 M 441894 UTM 9201060 (dapat dilihat dalam 

lampiran 26 tabel 6). 

c. Trass 
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Trass merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung 

silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam 

(Sukandarrumidi, 1998:116). Trass dijumpai sebagai hasil pelapukan 

dari batuan tufa berbutir kasar yang banyak mengandung silica amorf, 

berwarna kecoklatan, berlapis, agak lepas (ESDM, 2009). 

Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 224,5 Ha, dengan 

volume cadangan tereka 43,57 Juta Ton. Lokasi bahan galian ini berada 

di desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur. Kegunaan trass ini 

biasanya sebagai bahan campuran pembuatan semen, pembuatan 

batako, campuran pembuatan beton, campuran plester dan tanah urug. 

d. Bentonit 

Bentonit dijumpai sebagai batuan sedimen menempati daerah 

dataran sampai bergelombang. Berwarna segar kekuningan, dalam 

keadaan lapuk berwarna kecoklatan, berlapis komposisi mineral 

berukuran lempung. Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 843 Ha, 

dengan volume cadangan tereka 84,3 Juta Ton. Lokasi bahan galian ini 

berada di desa Timpik dan desa Susukan Kecamatan Susukan. Bentonit 

dimanfaatkan untuk lumpur pemboran, industri pengecoran baja, bahan 

pencuci atau pemutih. 

e. Pasir Batu atau Sirtu 

Sirtu merupakan endapan alluvial bersifat lepas menempati 

daerah dataran berukuran pasir sampai kerakal. Terdapat pada lahan 

seluas lebih kurang 60,08 dengan volume cadangan tereka 9,22 Juta 
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Ton. Umumnya pasir batu atau sirtu ditemukan pada aliran sungai dan 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan beton cor berat. 

Lokasi bahan galian ini berada di. 

1) Kecamatan Ungaran Barat, terdapat di Kali  Garang desa Candiroto 

dan Kali Gung Serat, Kali Pangun desa Keji. 

2) Kecamatan Bergas, terdapat di Kali Garang desa Pagersari, Kali 

Klampok desa Pringapus. 

3) Kecamatan Ambarawa, terdapat di Kali Panjang desa Jagalan, desa 

Kemawi, desa Losari dan desa Candi. 

4) Kecamatan Banyubiru, terdapat di Kali Klego desa Banyubiru. 

f. Basalt 

Merupakan aliran lava yang menempati daerah perbukitan dan 

berwarna abu – abu gelap sampai hitam, struktur berlubang, komposisi 

mineral terdiri dari feldspar, hornblende dan piroksen. Terdapat pada 

lahan seluas lebih kurang 62,25 Ha, dengan volume cadangan tereka 

3,12 Juta Ton. Terdapat di Kecamatan Tuntang dengan letak titik 

koordinat 49 M dan Kecamatan Bawen yang terdapat di Desa 

Tempuran dengan letak titik koordinat 49 M 455827 UTM 9204656 

dan di Desa Polosiri dengan titik koordinat 49 M 441894 UTM 

9201060 (dalam lampiran 26 tabel 6). Basalt bisanyan dimanfaatkan 

untuk mineral bahan bangunan. 
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g. Perlit 

Perlit adalah batuan aliran piroklastik yang berukuran kasar, 

struktur lapis, massif, keras dan berwarna coklat dalam keadaan lapuk 

berwarna kemerahan. Sedangkan menurut Sukandarrumidi Perlit 

terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba – tiba dengan 

tekanan yang tinggi dalam suasana basah . Perlit  terdapat di Gunung 

Blalak Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu dengan letak titik koordinat 

49 M 428422 UTM 9194672 (dalam lampiran 26 tabel 6). Perlit  

digunakan sebagai campuran bahan konstruksi ringan, abrasive, 

saringan dan mediator pupuk. 

Menurut hasil survei yang telah dilakukan lokasi tambang bahan galian 

golongan C di Kabupaten Semarang dapat dilihat secara lengkap dalam 

lampiran 26 pada tabel 6 sedangkan hasil pemetaannya dapat dilihat dalam 

lampiran 25 pada gambar 34. 

 
3. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Penambangan 

Transportasi yang digunakan oleh para penambang adalah 

kendaraan roda 4.  Alat - alat yang digunakan untuk menambang batu 

antara  lain  linggis,   tambang, dinamit, palu dan bego. Sedangkan 

untuk   menambang tanah liat dan sirtu (pasir batu) adalah pacul, 

ayakan dan gerobak.  Sistem kerja yang dipergunakan oleh para 

penambang adalah sistem borongan, yang tiap kelompok pekerja 

minimal ditempati oleh 2 orang pekerja penambang atau lebih.   
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b. Prasarana 

1) Jalan 

Di Kabupaten  Semarang    jalan di   kelompokkan menjadi 

3 klas  yaitu jalan  negara,  jalan propinsi  dan  jalan  lokal. Jalan-

jalan tersebut  menghubungkan  ke  lokasi - lokasi tambang di 

seluruh wilayah  Kabupaten Semarang. Kesulitan  yang  dihadapi 

yaitu jalan yang menuju ke  lokasi penambangan misalnya batu 

andesit sudah rusak dan berlubang – lubang. Hal ini disebabkan 

karena sarana penangkutannya menggunakan truk – truk yang 

bermuatan batu yang menambah  parahnya jalan yang dilalui. 

Jaringan  Jalan  di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada 

lampiran 24 gambar 34. 

2) Sistem Pengangkutan 

Sistem pengangkutan yang dipakai adalah kendaraan roda 

4. Jenis  kendaraan  yang di pakai mengangkut bahan tambang 

yaitu truk. Setiap hari  rata – rata bisa mencapai 4  - 5 truk datang. 

untuk mengangkut batu . Harga  sewa yang dikeluarkan untuk 

setiap mengangkut batu yaitu sekitar Rp 150.000 – Rp 

200.000/truk.    Rata – rata pendistribusiannya ke daerah wilayah 

Kabupaten Semarang.  
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4. Pemasaran 

Dalam usaha penambangan bahan galian industri, pemasaran 

merupakan masalah yang lebih sulit daripada penambangannya. Untuk 

usaha  bahan     galian   yang  dapat menjual hasil tambangnya tanpa melalui  

proses pengolahan, pada umumnya hanya soal angkutan saja yang menjadi 

kendala dalam pemasaran. Kelangsungan usaha bahan galian industri sangat 

ditentukan oleh lokasi dan biaya angkutan karena produk yang dipasarkan 

selain besar volumenya juga berat selain itu harga satuannya relatif rendah. 

Misalnya seorang pengusaha penambangan pasir kali sebagaian besar 

menjual  matrial di lokasi  penambangan. Maka konsumen yang  akan 

membeli   tinggal mengambil sendiri pasir kali  untuk diangkut. Selain itu   

konsumen  atau   pedagang dapat menggunakan truk  sewaan untuk 

mengambilnya langsung dari lokasi penambangan pasir kali. 

Dalam meningkatkan produk bahan galian industri diperlukan 

proses pengolahan dengan kecermatan tinggi. Kecermatan kerja perlu 

diperhatikan dalam semua tahap kegiatan. Agar dapat diperoleh bahan 

galian yang konsisten komposisinya diperlukan pengolahan yang cermat 

baik secara fisik maupun kimiawi. Hasil akhir memenuhi persyaratan yang 

diinginkan konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1.   Berdasarkan letak administrasinya lokasi penambangan bahan tambang 

galian golongan C di Kabupaten Semarang berada di alur sungai, 

perbukitan serta letaknya yang jauh dari pemukiman penduduk. 

2.   Kegiatan penambangan di Kabupaten Semarang diwajibkan 

memperhatikan aspek geologinya agar tidak membawa masalah yang 

dapat merusak lingkungan serta diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 

3.   Pemetaan lokasi tambang bahan galian golongan C dilakukan dengan 

menggunakan program Arc view GIS dengan melalui 3 tahap yaitu input 

data, proses pengolahan data dan proses output yang berbentuk peta. 

4.   Menggunakan program Arc View GIS mempunyai keunggulan yaitu 

dalam memproses data cepat dan akurat, akan tetapi kelemahannya biaya 

yang dibutuhkan mahal dan untuk menggunakan program tersebut tidak 

semua orang bisa menggunakan dan hanya orang yang sudah ahli 

dibidangnya yang dapat memprosesnya. 
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B. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu dalam melakukan kegiatan 

penambangan bahan tambang galian golongan C pemilik tambang seharusnya 

memilih lokasi yang di ijinkan oleh pemerintah. Agar tidak menyebabkan 

permasalahan yang nantinya merugikan pemerintah, penambang dan 

masyarakat pada umumnya. 
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