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SARI 
 
Siti Nurhayati.2005. Aktivitas Penambangan Batu Kapur dan Sumbangannya 
Terhadap Pendapatan Petani di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten 
Grobogan.Jurusan Geografi.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Semarang. 
60 Halaman. 17 Lampiran. 22 Tabel. 
 
Kata Kunci: Aktivitas, Penambangan Batu Kapur 
 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu berusaha agar 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut terjadi juga pada penduduk 
Desa Tlogotirto. Dengan hasil pertanian yang terbatas, penduduk banyak yang 
bekerja menjadi penambang batu kapur dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhannya. Peneliti tertarik mengadakan penelitian di Desa Tlogotirto dengan 
permasalahan: 1) bagaimanakah aktivitas penambangan batu kapur di Desa 
Tlogtirto, 2) bagaimanakah dampak penambangan batu kapur terhadap 
lingkungan, sosial dan ekonomi penduduk, dan 3) seberapa besar sumbangan 
pendapatan dari penambangan batu kapur terhadap pendapatan dari pertanian. 
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui cara penambangan batu kapur yang 
dilakukan penduduk Desa Tlogotirto, 2) mengetahui dampak yang akan 
ditimbulkan dari penambangan batu kapur terhadap lingkungan, sosial dan 
ekonomi penduduk, dan 3) mengetahui seberapa besar sumbangan pendapatan 
dari penambangan batu kapur terhadap pendapatan petani. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan tegalan dan 
pekerja pada lahan pertambangan batu kapur di Desa Tlogotirto berjumlah 559 
orang yang kemudian diambil 10% atau 56 orang sebagai sampel 
penelitian.Variabel dalam penelitian ini yaitu aktivitas penambangan batu kapur 
meliputi luas penguasaan lahan, status lahan penambangan, kemampuan 
mengambil batu kapur, jenis peralatan yang digunakan, kedalaman galian, waktu 
penambangan, perlakuan terhadap bekas galian, dan pemasaran batu kapur, dan 
pendapatan masyarakat meliputi pendapatan pokok dari pertanian, pendapatan 
dari penambangan dan sumbangan pendapatan masyarakat. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32,14% responden di Desa 
Tlogotirto berumur 35-39 tahun. Tingkat pendidikan responden sebanyak 98,21%  
tamatan SD. Responden sebanyak 30,36% berdomisili di dusun Ngrejeng. Untuk 
jumlah tanggungan keluarga, responden sebanyak 58,93% memiliki tanggungan 
keluarga 3-4 orang. Sebagian besar responden yaitu 82,14% menguasai luas lahan 
pertanian kurang dari 0,5 Ha dengan status lahan penambangan 76,79% dari 
responden bekerja bukan pada  lahan milik sendiri tetapi lahan milik orang lain. 
Dalam kemampuan mengambil batu kapur, responden sebanyak 57,14% mampu 
mengambil batu kapur rata-rata 2m3 perhari dan responden sebanyak 73,21%  
rata-rata mampu menggali sedalam 1-1,5m perhari. Adapun alat yang digunakan 
berupa cangkul, gancu, dan keranjang. Responden sebanyak 89,29% membiarkan 
begitu saja bekas galian batu kapur tanpa ada usaha untuk menutupnya kembali.  
Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh responden sebanyak 64,29% dimulai 
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jam 06.00-17.00 atau selama 9 jam perhari dengan pendapatan responden perhari 
seluruhnya kurang dari Rp 10.000,00. 
 Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, aktivitas 
penambangan batu kapur meliputi: 1) luas penguasaan lahan yang kurang dari 0,5 
Ha, 2) kepemilikan lahan, di mana responden bekerja pada lahan milik orang lain, 
3) pengambilan batu kapur di mana tiap harinya responden mampu mengambil 
batu kapur 2 m3, 4) Jenis peralatan yang digunakan meliputi cangkul, gancu dan 
kerajang, 5) kedalaman rata-rata galian, sedalam 1-1,5 m perhari, 6) waktu 
penambangan, dimulai pukul 08.00-17.00 WIB, dan 7) perlakuan terhadap bekas 
galian, sebagian besar membiarkan saja bekas galian tanpa menutupnya kembali. 
Dampak yang ditimbulkan dari penambangan batu kapur antara lain: 1) perubahan 
terhadap lingkungan yang meliputi perubahan morfologi daerah penambangan 
batu kapur, resiko terjadinya tanah longsor dan kondisi jalan desa yang rusak, 2) 
perubahan terhadap sosial penduduk, munculnya kompetisi antar penambangan 
yang memicu ketidakharmonisan dan 3) perubahan terhadap ekonomi penduduk, 
penambang mendapat penghasilan tambahan dari bekerja sebagai penambang batu 
kapur. Sumbangan pendapatan dari penambangan batu kapur terhadap pendapatan 
total mencapai 47,4%  atau sebesar  Rp 156.790,00  yang berarti termasuk dalam 
kategori sumbangan pendapatan yang ketiga  yaitu cukup.  

Saran penulis penduduk hendaknya melakukan penambangan batu kapur 
secara bijaksana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kelestarian 
lingkungan, pemerintah dapat lebih memperhatikan wilayah pertambangan yang 
ada di daerahnya agar penduduk dapat melakukan penambangan secara bijaksana, 
diadakan koordinasi antar pemilik lahan penambangan batu kapur untuk 
menghindari persaingan yang tidak sehat, berupaya menciptakan sektor 
matapencaharian lain sebagai penopang kehidupan masyarakat setempat serta 
penutupan bekas galian penambangan batu kapur dan menanaminya kembali agar 
terjaga kelestarian lingkungan pertambangannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Alasan Pemilihan Judul 

Manusia pada hakekatnya memiliki tiga kebutuhan dasar yaitu sandang, 

pangan, dan papan. Kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dalam rangka 

mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan 

dasar tersebut manusia senantiasa berupaya bagaimana sebaik-baiknya agar 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari segi matapencaharian 

yang mana ini berkaitan dengan tingkat peradaban dan kemajuan manusia 

(Maslow dalam Puspowardojo, 1983:11). 

Matapencaharian manusia yang paling utama dan bersentuhan langsung 

dengan alam yaitu matapencaharian  agraris. Matapencaharian ini diwujudkan 

dalam bentuk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. 

Aktivitas matapencaharian agraris membutuhkan media utama sebagai 

tempat untuk proses kegiatan tersebut. Tempat ini lebih lazim dinamakan dengan 

lahan, yaitu suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu seperti 

iklim, batuan, struktur batuan, bentuk lahan, tanah, air, dan penggunaan lahan. 

Dalam kenyataannya lahan di muka bumi sangat bervariasi sebagai akibat adanya 

sifat-sifat fisik yang mempengaruhi proses terbentuknya lahan. Lahan tegalan 

merupakan suatu bentuk lahan di mana tingkat drainasenya sangat tergantung 

pada curah hujan/musim (Karmono dalam Sunardi, 1997:7). 

 



 

Luas lahan yang ada di Desa Tlogotirto sangat terbatas, terutama lahan 

yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian. Lahan pertanian yang ada hanya 

seluas 249 ha dari 734 ha luas wilayah yang ada, itu pun hanya sawah dengan 

irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan yang kondisi 

airnya sangat tergantung pada hujan. Sisanya berupa lahan kapur yang gersang 

dan tandus yang hanya dapat ditanami tanaman tertentu saja. Hasilnya pun juga 

kurang memuaskan. Keadaan lahan yang demikian tersebut tentu saja sangat 

mempengaruhi pendapatan petani, dan kehidupan mereka masih belum tercukupi 

jika hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja oleh karena itu perlu diperluas 

ke sektor lain, diantaranya sektor pertambangan. 

Di Desa Tlogotirto terdapat lahan tegalan  yang cukup dominan. Hal ini 

disebabkan karena sifat iklim dan jenis tanah yang ada di desa ini memberikan 

kontribusi yang sangat mendukung yang menjadikan desa ini didominasi oleh 

lahan tegalan. Keadaan tanah di desa ini didominasi oleh jenis tanah kapur yang 

banyak mengandung kalsium dan karbon. Sifat tanah  ini kurang menguntungkan 

karena tanah ini kurang subur untuk menghasilkan produksi pertanian. Namun 

penduduk desa ini tetap memanfaatkan lahan tegalan sebagai sumber 

matapencaharian utama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di 

samping lahan tegalan terdapat pula lahan persawahan, namun luas lahan ini 

hanya sekitar 249 Ha dari jumlah luas yang ada. 

Kondisi pertanian yang serba terbatas, sempitnya lapangan kerja di sektor 

lain, alam yang gersang dan tandus, sikap penduduk yang menerima apa adanya 

serta rendahnya sumber daya manusia menyebabkan pola pikir dan perilaku 



 

masyarakat Desa Tlogotirto menjadi sempit. Dengan adanya program 

pembangunan fisik sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa 

Tlogotirto. Hal itu ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program 

pembangunan, seperti pembangunan gedung, jembatan, dan jalan membutuhkan 

salah satu bahan bangunan yaitu batu gamping atau batu kapur. Di mana batu 

tersebut ditambang atau diusahakan di Desa Tlogotirto (Sutrisno, 2002:60). 

Berangkat dari kondisi tersebut maka kehidupan masyarakat Desa 

Tlogotirto masih dibawah standar pendapatan. Keadaan inilah yang menyebabkan 

penduduk Desa Tlogotirto beralih matapencaharian dari pertanian menjadi 

pertambangan (Monografi Desa Tlogotirto Tahun 2003). 

Perubahan pemanfaatan lahan tegalan menjadi lahan pertambangan batu 

kapur sedikit banyak dilatarbelakangi oleh kondisi alam yang kurang 

menguntungkan untuk dilaksanakan kegiatan pertanian dibanding dengan kegiatan 

pertambangan. Dengan perubahan aktivitas matapencaharian ini penduduk atau 

masyarakat Desa Tlogotirto berharap agar tingkat kehidupannya menjadi lebih 

baik. Fenomena inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji mengenai perubahan 

aktivitas matapencaharian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka alasan pemilihan judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Penduduk Desa Tlogotirto pada umumnya berpendapatan rendah, sehingga 

mereka memerlukan pekerjaan tambahan untuk dapat meningkatkan 

pendapatan mereka. 



 

2. Desa Tlogotirto merupakan daerah kapur yang berpotensi bahan galian 

golongan C yaitu batu gamping, sehingga dimungkinkan petani mengolahnya 

sebagai pekerjaan sampingan agar dapat menambah penghasilan. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah aktivitas penambangan batu kapur di Desa Tlogotirto? 

2. Bagaimanakah dampak penambangan batu kapur terhadap lingkungan, sosial 

dan ekonomi penduduk?  

3. Seberapa besar sumbangan pendapatan dari penambangan batu kapur 

terhadap pendapatan petani? 

 
C.  Penegasan Istilah 

1. Aktivitas 

Aktivitas adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan 

pada suatu bidang (Poerwodarminto, 1997:17). 

Jadi aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya pada 

suatu bidang. Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

penambangan batu kapur yang dilakukan oleh penambang di Desa Tlogotirto.  

2. Penambangan  

Penambangan menurut masyarakat Desa Tlogotirto merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk mengambil batu kapur dengan menggunakan alat secara 

sederhana  yang kemudian batu kapur tersebut akan dipasarkan ataupun untuk 

kebutuhan masyarakat sendiri. 



 

Penambangan (mining) yaitu serangkaian yang terdiri dari pembersihan 

lahan, pengupasan tanah penutup, pembongkaran/penggalian, pemuatan, 

pengangkutan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan/pemasaran dan reklamasi 

(Dinas Pertambangan, 1997:50). 

Jadi penambangan yaitu kegiatan pengambilan sumber daya alam yang ada 

di bumi  oleh manusia. Penambangan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

penambangan batu kapur. 

3. Batu Kapur 

Batu kapur merupakan batuan sedimen yang berasal dari reaksi kimia 

antara kalsium oksida (CaO) dan karbondioksida (CO2) (Purbadiningrat, 

1993:25). 

Batu kapur oleh penduduk Desa Tlogotirto di kenal dengan batu 

“gemblong” yaitu batu yang berwarna putih kekuningan dan mudah retak, dan 

batu “gragal” yaitu batu gemblong yang keras. Biasanya batu kapur ini 

dimanfaatkan untuk pengurugan jalan ataupun untuk pondasi bangunan. 

4. Pendapatan 

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang 

diterima, biasanya sebagai balas jasa atau hasil prestasi (Prayitna dalam 

Kuntaryati, 1999:24). 

Jadi pendapatan adalah seluruh penerimaan dari pihak lain baik berupa 

uang atau barang yang diterima sebagai upah atau balas jasa. Pendapatan yang 

dimaksud  di sini adalah pendapatan yang diterima responden dari penambangan 

batu kapur. 



 

5. Petani 

Petani adalah orang yang matapencahariannya bercocok tanam atau 

mengusahakan tanah (Poerwodarminto, 1997:900). 

Jadi petani adalah orang yang pekerjaannya mengolah tanah untuk di tanami 

dengan tanam-tanaman bahan pangan atau tanaman yang laku di pasaran. 

 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan penelitian ini antara lain: 

a. Mengetahui aktivitas penambangan yang dilakukan penduduk Desa 

Tlogotirto. 

b. Mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan batu kapur 

terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi penduduk. 

c. Mengetahui seberapa besar sumbangan pendapatan dari penambangan batu 

kapur terhadap pendapatan petani. 

2.  Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Sebagai masukan bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan 

wilayah pertambangan di daerahnya. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah setempat dalam mengambil langkah-

langkah yang dianggap perlu untuk kelestarian lingkungan pertambangan 

di wilayahnya. 

c. Dapat dijadikan khasanah keilmuan yang sama guna penelitian lebih 

lanjut. 

 

 



 

E.  Sistematika Skripsi 

Sesuai dengan keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNNES No. 

09/FIS/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Skripsi Mahasiswa 

Program Strata I pada Bab III pasal 6, maka sistematika skripsi adalah sebagai 

berikut : 

 Bagian skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan, diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II  Landasan Teori, diuraikan mengenai teori–teori mendasar dalam 

pelaksanaan skripsi. 

Bab III Metodologi Penelitian, diuraikan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi analisis data dan pembahasan. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Manusia dan Lingkungan 

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup mula-mula pengaruh manusia 

terhadap lingkungannya terlalu besar. Hal ini dapat dilihat dengan sikap pola 

hidup manusia yang memanfaatkan alam. Dalam hubungan antara manusia 

dengan alam tentu saja menimbulkan dampak positif dan negatif sebagai akibat 

pengaruh dari interaksi manusia dengan lingkungannya.  

Dalam hal itu alam masih sanggup membuat keseimbangan baru terhadap 

perubahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun apa yang terjadi kemudian sangat mencemaskan kita semua. Manusia 

dengan evolusi kulturalnya telah melahirkan iptek. Iptek hasil dari evolusi kultur 

manusia itu sendiri kadang-kadang belum dimanfaatkan secara meluas karena 

proses perkembangan dan penerimaan iptek di masyarakat melalui proses dan 

tahapan perkembangan budaya yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan 

masyarakat lain. Sehingga bukan mustahil perbuatan manusia itu justru akan 

menghancurkan kemampuan alam dalam memulihkan dirinya. Hal ini akan 

membawa akibat lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan manusia di 

bumi (PKLH, 1989:95). 

Dengan ilmu dan teknologi yang ditemukan manusia, kemampuan 

manusia untuk mengubah lingkungan semakin besar. Mulailah manusia seolah-

olah bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan pada alam sekitarnya. Manusia 

merasa bahwa alam diciptakan oleh manusia, oleh karena itu alam harus dapat 

 



 

ditaklukkan untuk kepentingan manusia. Dalam keadaan seperti itu, manusia 

mencari makan bukan sekedar sebagai penawar lapar, berpakaian bukan sekedar 

melindungi diri dari panas dan dingin melainkan juga ingin menikmati keindahan 

lainnya. Di samping itu manusia menggali berbagai jenis barang tambang, 

membuat pusat tenaga listrik atau mengusahakan bahan bakar lainnya untuk 

menggerakkan pabrik dan alat angkut (PKLH, 1989:95). 

 
B. Arti Dan Pemanfaatan Lahan 

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan 

vegetasi serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan (Arsyad, 1989:207). Menurut Biro Pusat Statistik luas daratan 

negara Indonesia kurang lebih sekitar 1.919.317 km2 sedangkan luas daratan Jawa 

Tengah  kurang lebih sekitar 34.862 km2. Lahan merupakan tanah yang telah 

dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Kualitas lahan bervariasi mulai dari 

lahan yang sangat subur dan mudah dikelola sampai lahan yang tandus dan sulit 

dikelola oleh manusia. Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas suatu lahan  

misalnya, keadaan iklim, tinggi tempat, bentuk lahan, banyaknya unsur mineral 

yang terdapat di dalamnya (Sutrijat, 1999:88-96). 

Pemanfaatan lahan yang baik adalah pemanfaatan lahan yang sesuai 

dengan kemampuan lahan tersebut. 

1. Pemanfaatan lahan kelas I 

Lahan kelas ini dapat dimanfaatkan untuk segala usaha pertanian secara 

intensif untuk segala macam tanaman. 

 



 

2. Pemanfaatan lahan kelas II 

Lahan seperti ini tidak semua jenis tanaman dapat dibudidayakan di atasnya, 

disamping diperlukan pula beberapa tindakan ringan dalam usaha pengawetan 

tanahnya. 

3. Pemanfaatan lahan kelas III 

Lahan kelas ini dapat dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan tanaman 

yang memerlukan pengolahan tanah, hutan produksi, hutan lindung dan suaka 

margasatwa. 

4. Pemanfaatan lahan kelas IV 

Pemanfatan lahan ini sama dengan pemanfaatan lahan kelas III hanya 

diperlukan penanganan yang lebih intensif. 

5. Pemanfaatan lahan kelas V 

Lahan ini dimanfaatkan untuk padang rumput penggembalaan atau 

dihutankan. 

6. Pemanfaatan lahan kelas VI dan VII 

Lahan ini dimanfaatkan untuk padang rumput penggembalaan, hutan atau 

suaka margasatwa. 

7. Pemanfaatan lahan kelas VIII 

Lahan ini tidak dapat digunakan untuk produksi tanaman komersial hanya 

dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan keindahan, suaka margasatwa dan 

pengaturan air. 

(Dinas Pertanian, 1999:9-15). 

 



 

C. Klasifikasi Lahan 

Lahan dibedakan menjadi dua yaitu: 1)  lahan potensial dan 2) lahan kritis. 

Lahan potensial dibedakan menjadi lahan kering dan lahan basah. Lahan kering 

adalah lahan yang kandungan unsur airnya (H2O) maupun keadaan drainase 

kurang baik sehingga lahan ini memberikan karakteristik tandus dan tidak subur 

serta tidak cocok untuk aktivitas pertanian namun bisa diusahakan untuk kegiatan 

matapencaharian lainnya. 

Sedangkan lahan basah dibedakan menjadi lima yaitu: 1) Kawasan laut 

yang meliputi pesisir yang asin, termasuk pantai berbatu, dan terumbu karang; 2) 

Kawasan muara yang meliputi sungai, delta, rawa pasang surut, dan hutan 

mangrove; 3) Kawasan rawa, meliputi hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut 

dan rawa rumput; 4) Kawasan danau meliputi semua lahan basah yang 

berhubungan dengan danau dan biasanya berair tawar; 5) Kawasan sungai yang 

meliputi lahan basah yang terdapat di sepanjang sungai (Davis dalam Sutrijat, 

1999:88). 

Di samping klasifikasi lahan tersebut terdapat pula klasifikasi lahan basah 

buatan yaitu, kolam atau tambak, sawah, kanal, dan bendungan. Klasifikasi lahan 

basah juga bisa diperluas menjadi beberapa lahan yaitu, daerah berair berupa 

rawa, hutan gambut, hutan rawa air tawar, alami atau buatan dengan air yang 

mengalir atau menggenang termasuk di dalamnya daerah air laut yang 

kedalamannya tidak lebih dari 6 m (Ramsar dalam Sutrijat, 1999:86). 

Sampai saat ini seluruh lahan di permukaan bumi baik lahan basah 

maupun kering belum dimanfaatkan secara optimal oleh manusia. Hal itu 



 

disebabkan adanya beberapa kendala misalnya, padang pasir dengan amplitudo 

suhu yang tinggi, lereng yang terjal, daerah yang sangat tinggi atau daerah 

tertutup salju. Manusia memanfaatkan lahan yang memungkinkan untuk hidup 

sesuai dengan taraf kebudayaannya. Lahan yang mungkin dikelola oleh manusia 

dinamakan lahan potensial yang dapat memberikan hasil untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Lahan potensial merupakan sumber daya alam yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Agar sumber daya alam tersebut dapat lestari 

perlu pengelolaan secara hemat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan 

saat ini dengan tetap mempertimbangkan generasi yang akan datang. 

Letak lahan potensial bervariasi, ada yang berada di dataran rendah, 

dataran tinggi, daerah pegunungan maupun pantai. Pemanfaatan lahan potensial 

oleh manusia juga bermacam-macam misalnya, untuk pertanian, hutan, 

perkebunan, pemukiman, pertambangan, dan sebagainya. Pemanfaatan lahan 

potensial di dataran rendah terdiri antara lain pertanian sawah, perikanan, 

pertanian tegalan, perkebunan, peternakan, perhutanan, pariwisata, pertambangan, 

dan sebagainya. Pemanfaatan lahan di daerah pantai antara lain untuk pertanian, 

perikanan, perkebunan, industri garam dan pariwisata (Sutrijat,1999:93). 

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Lahan ini mempunyai 

karakter dan sifat tandus, gundul, kering, dan tidak dapat digunakan untuk usaha 

pertanian karena tingkat kesuburannya sangat rendah dan hasil produktivitasnya 

juga sangat rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis 

antara lain: 1) Erosi tanah biasanya terjadi di daerah miring, dataran tinggi 

maupun pegunungan; 2) Pengelolaan yang tidak tepat, lahan kritis dapat terjadi 



 

apabila pengelolaan lahan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan sehingga 

lahan tidak berfungsi sebagaimana mestinya; 3) Kekeringan, kurangnya kadar air 

dalam tanah mempengaruhi kondisi tanah sehingga tanah tidak bisa berperan 

untuk menumbuhkan tanaman secara baik; 4) Pencemaran, masuknya zat-zat 

kimia ke dalam tanah dapat menyebabkan kesuburan lahan pertanian menjadi 

terganggu (Mardikonto dalam Sutrijat, 1999:95). 

 

D. Tegalan atau Lahan Kering 

Tegalan atau lahan kering adalah tanah atau daerah pertanian yang tidak 

menggunakan sistem pengairan dan bergantung pada musim hujan. Lahan tegalan 

tersebut dapat di daerah yang luas, yaitu dari daratan rendah sampai pegunungan. 

Biasanya tegalan yang terletak di daratan rendah keadaannya lebih jelek 

dibandingkan dengan tanah tegalan yang terletak di daerah pegunungan, baik dari 

tekstur tanah maupun tingkat kesuburannya (Rukmana dalam Suhartanti,N, 

2001:8). 

Secara alamiah lahan kering memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) peka 

terhadap erosi, terutama bila keadaan tanahnya miring atau tidak tertutup tumbuh-

tumbuhan (vegetasi); 2) tingkat kesuburan rendah, baik kandungan unsur hara dan 

bahan organik maupun reaksi tanah (pH) serta kapasitas tukar kationnya; 3) sifat 

fisik tanahnya kurang baik, seperti struktur yang padat, lapisan tanah atas (top 

soil) dan lapisan bawah (sub soil) memiliki kelembaban yang rendah, sirkulasi 

udara yang agak terhambat dan kemampuan menyimpan air relatif rendah 

(Rukmana dalam Suhartanti,N, 2001:8-9). 



 

E.  Matapencaharian 

Matapencaharian yaitu aktivitas ekonomi manusia untuk mendapatkan 

kesejahteraan atau taraf hidup yang layak. Corak matapencaharian atau aktivitas 

ekonomi penduduk antra satu daerah dengan daerah yang lain berbeda sesuai 

dengan kemampuan penduduk dan keadaan geografis daerah yang bersangkutan 

(Daldjoeni, 1998:37). 

Keragaman matapencarian atau kombinasi pekerjaan di sektor pertanian 

dan non pertanian bagi penduduk pedesaan khususnya di Jawa dilatarbelakangi 

oleh faktor: 1) tidak cukupnya pendapatan usaha tani oleh sempitnya lahan yang 

dikuasai, 2) pekerjaan usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga waktu 

kosong atau waktu luang misalnya untuk menunggu masa panen dipergunakan 

untuk melakukan pekerjaan di luar usaha tani, 3) Usaha tani banyak menanggung 

resiko dan ketidakpastian misalnya gagal panen kerena serangan hama, 

kekeringan dan banjir sehingga diperlukan pekerjaan cadangan (Mubyarto, 

1989:37s). 

 
F.  Penambangan 

Dalam GBHN 1999 mengamanatkan bahwa pembangunan pertambangan 

diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tambang secara 

hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, dengan 

tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk 

menyediakan bahan baku industri dalam negeri, bagi keperluan energi dan bagi 

keperluan masyarakat, serta meningkatkan eksport, meningkatkan  penerimaan  

negara serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja (GBHN, 1999:28). 



 

Dalam GBHN juga menggariskan bahwa pembangunan ekonomi yang 

didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus 

memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah 

berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan 

ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. 

Sebaliknya dunis usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan 

bimbingan serta  menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang 

nyata. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi itu perlu ditingkatkan produksi 

di berbagai sektor pembangunan nasional seperti, pertanian, industri, 

pertambangan dan energi, prasarana angkutan, perdagangan dan sebagainya, serta 

pemanfaatan SDA dengan sekaligus memelihara kelestariannya (GBHN, 

1999:28). 

 
G. Batu Kapur 

Batu kapur termasuk golongan batuan sedimen. Batuan ini terjadi karena 

pada permukaan bumi terjadi pelapukan dan bagian-bagiannya yang lepas di 

angkut oleh air maupun angin lalu diendapkan di daerah tertentu. Proses semacam 

ini dikenal dengan diagenesis. Proses diagenesis ini dapat merupakan kompaksi 

yaitu pemadatan  karena tekanan lapisan di atas atau sementasi yaitu perekatan 

bahan-bahan lepas menjadi batuan keras oleh larutan-larutan kimia misalnya 

larutan-larutan kapur atau silisium. Batuan sedimen hanya merupakan 5% dari 

seluruh batuan yang ada dikerak bumi. Dari 5% ini, lempung atau batuan lempung  



 

sebanyak 3,5%, batuan pasir 0,75% dan gamping kira-kira 0,75%. Pembagian 

batuan sedimen dapat dilakukan berdasarkan atas genesis atau cara terbentuknya 

sedimen itu. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sedimen-sedimen yang terbentuk secara mekanik ialah batuan-batuan yang 

terdiri dari bagian-bagian atau fragmen-fragmen (keratan) batuan. Endapan 

demikian disebut juga sedimen klastika dan contohnya ialah batu pasir, tanah 

liat, konglomerat, breksi, dan lain-lain. 

2. Batuan sedimen yang dibentuk secara kimia, ialah batuan-batuan yang 

langsung mengendap dari larutan-larutan yang mengandung berbagai unsur 

kimia seperti garam dapur dan batuan gamping. 

3. Batuan sedimen yang terbentuk secara organik ialah batuan yang diendapkan 

langsung dari larutan dengan pertolongan jasad hidup baik tumbuhan ataupun 

hewan. Contohnya batuan gamping, radiolarit, dan lain-lain (Katili, 1963:67-

72). 

Struktur batuan gamping sangat berbeda-beda, ada yang menyerupai tanah 

liat, ada pula yang terdiri dari butiran-butiran bundar kecil yang disebut Oolit dan 

yang berbutir bundar besar ialah Pisolit. Batu kapur (CaCO3) berasal dari reaksi 

kimia antara kalsium oksida (CaO) dengan karbondioksida (CO2). 

  CaCO3  CaO + CO2 

Pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi akan mengubah batu kapur 

menjadi marmer yaitu persenyawaan kalsium paling tinggi. Marmer termasuk 

dalam jenis batuan metamorfosis terma. Teksturnya yang tidak beraturan 

menjadikan bahan yang menarik untuk dibuat bangunan atau arca. Warnanya 



 

bermacam-macam dari putih hingga putih berjalur pirang, merah, hijau, atau 

kelabu (Purbadiningrat, 1993.25-26). 

H. Terjadinya Batu Kapur 

Batu kapur termasuk dalam batuan sedimen organik yang terbentuk karena 

proses biokimia dan proses biomekanik. Contoh dari endapan biokimia dapat 

dilihat pada sebuah sumber air yang mengandung lumut. Air yang mengandung 

CO2 dalam larutannya, dalam bentuk kalsium bikarbonat biasanya akan 

mengendap membentuk CaCO3 karena CO2 dari air ini diambil oleh lumut tadi. 

Reaksinya sebagai berikut : 

Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 

Endapan biomekanik terjadi dari binatang-binatang atau tumbuhan-

tumbuhan yang hidup di lautan dan mengandung rangka kapur. Ketika binatang-

binatang ini mati maka akan terbentuk tumpukan rongga-rongga kapur yang 

kemudian menjadi gamping. Beberapa contoh dari binatang berongga kapur 

adalah binatang-binatang koral, Echinoida, Crinoida, Foraminifera, Brachiopoda 

dan sebagainya (Katili, 1959:72). 

 
I. Bahan Tambang/Galian 

Bahan tambang/galian merupakan mineral dalam bentuk aslinya yang 

dapat ditambang untuk keperluan kehidupan manusia (Katili, 1963:123). 

Usaha pertambangan  bahan galian golongan C menurut Peraturan Menteri 

Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamb/1981 Tentang Pedoman 

Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian yang Bukan 

Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C) pasal 2 hanya dapat 

dilakukan oleh: 

 



 

1. Badan Usaha Milik Negara 

2. Perusahaan Daerah 

3. Koperasi 

4. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia mempunyai 

pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di 

Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan. 

5. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di 

Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang 

bersangkutan. 

6. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Negara 

di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau 

perusahaan Daerah di pihak lain. 

7. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara 

dan atau Daerah/perusahaan di satu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau 

Perorangan tersebut pada nomor 4 dan 5 (Himpunan Peraturan Perundang-

Undangan Tentang Pertambangan, 1989:106). 

 

J. Penggolongan Jenis Bahan Tambang 

Jenis bahan tambang yang terdapat di dalam bumi Indonesia, oleh Van 

Bemmelen dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Bahan tambang organik: aspal, batubara, gas bumi, minyak bumi. 

2. Bahan tambang logam: emas, mangan, nikel, pasir besi, platina, timah, 

timbal, dan perak. 



 

3. Bahan tambang industri: berlian, belerang, gamping, fosfat, kaolin. 

 (Sandy, 1985:66-69) 

Penggolongan jenis bahan tambang menurut Peraturan Menteri 

Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamb/1981 adalah sebagai berikut: 

1. Golongan bahan tambang yang strategis: minyak bumi, bitumen cair, lilin 

bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara muda, uranium, 

radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, dan 

timah. 

2. Golongan bahan tambang vital: besi, mangaan, molobdenium, khrom, 

wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, 

perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutenium, berillium, 

korumdum, zirkon, kristal kwarsa, yodium, brom, khlor, belerang, oerium dan 

logam-logam langka lainnya. 

3. Golongan bahan tambang yang tidak termasuk golongan 1 atau 2: nitrat, 

pospat, garam dapur (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, 

leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, 

kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah 

diatome, tanah serap (fullersearth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, 

kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak 

mengandung unsur-unsur mineral golongan 1 maupun 2 dalam jumlah yang 

berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (Himpunan Peraturan 

Perundangan Tentang Pertambangan, 1989:57-58). 

 
 
 



 

K. Penggolongan Pendapatan 

Berdasarkan jenisnya, BPS (2003) membedakan pendapatan menjadi dua 

yaitu: 

1. Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterima 

dalam bentuk barang atau jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun transaksi uang yang dinikmati 

barang atau jasa tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, 

pembelian barang dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan 

pendapatan berupa barang. 

2. Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya 

sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri 

dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang-barang yang dipelihara 

dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan 

sosial serta keuntungan sosial. 

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan 

pendapatan menjadi tiga yaitu: 1) golongan pendapatan tinggi adalah jika 

pendapatan rata-rata lebih dari Rp 950.000,00 perbulan, 2) golongan pendapatan 

menengah adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp 550.000,00 – Rp 950.000,00 

perbulan, 3) golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata kurang 

dari Rp 550.000,00 perbulan. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah lahan pertambangan dan penduduk di 

Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus khususnya para petani pemilik lahan tegalan 

dan pekerja pada lahan pertambangan. 

 Jumlah  populasi dusun yang ada di Desa Tlogotirto sebanyak 10 dusun 

yaitu Dusun Sambong, Tanjungsari, Jati, Jembar, Madoh, Brangetan, Mbarong, 

Tawang, Brangkulon dan Ngrejeng. 

Penduduk Desa Tlogotirto yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

bertempat tinggal di empat dusun yaitu dusun Madoh, Brangetan, Ngrejeng dan 

Tawang dengan jumlah populasi 559 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1  

berikut ini: 

 
Tabel 1 Jumlah Populasi Penelitian Penduduk  Desa Tlogotirto Tahun 2003 

No Dusun Populasi 

1 

2 

3 

4 

Madoh 

Brangetan 

Ngrejeng 

Tawang 

101 

138 

165 

155 

            Jumlah 559 

Sumber: Data Primer, 2003 

 

 

 



 

2. Sampel Penelitian 

Tipe sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Proporsional Area Random Sampling” dengan langkah sebagai berikut: 

Pertama:  Menentukan unit sampel primer (berupa lokasi lahan pertambangan di 

Desa Tlogotirto) yang pemilihannya dilakukan secara proporsional 

sesuai dengan kondisi lahan pertambangan yang ada di dusun tersebut 

yaitu dusun Madoh, Brangetan, Ngrejeng, dan Tawang. 

Kedua:     Menentukan unit sampel sekunder (berupa responden dari  empat dusun 

tersebut). Berdasarkan lokasi sampel tersebut kemudian dikelompokkan 

dalam dua kelompok yaitu petani pemilik lahan tegalan dan pekerja 

lahan pertambangan. 

 Selain  “proporsional area random sampling” digunakan juga “purposive 

sampling” yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau 

obyek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Adapun ciri-

ciri spesifik yang dimaksud adalah berupa lahan pertambangan batu kapur yang 

mana hanya terdapat di Dusun Madoh, Brangetan, Ngrejeng, dan Tawang. Karena 

lahan pertambangan batu kapur lokasinya tersebar di empat dusun tersebut, maka 

semuanya dapat dijadikan titik wilayah sampel penelitian. 

Berdasarkan survei lapangan diketahui luas lahan pertambangan masing-

masing dusun sebagai berikut: (1) luas lahan pertambangan di Dusun  Madoh 

38.610 m2, (2) luas lahan pertambangan di Dusun Brangetan 20.858 m2, (3) luas 

lahan pertambangan di Dusun Ngrejeng 146.250 m2, dan (4) luas lahan 

pertambangan di Dusun Tawang 17.511 m2. 



 

Tabel 2  Luas Lahan Pertambangan 
No Dusun Luas lahan (m2) 

1 

2 

3 

4 

Madoh 

Brangetan 

Ngrajeng 

Tawang 

38.610 

                           20.858 

                         146.250 

17.511 

             Jumlah                          212.229 

Sumber:  Data Primer, 2003 

Dalam menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi sebagai 

patokan bila subjek kurang dari 100 orang sebaiknya semua populasi diambil 

sebagai sampel. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, sampel 

dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih 

(Suharsimi, 1994:120).  

Dalam penelitian ini subyek populasi lebih dari 100 orang, maka sampel 

diambil sebesar 10%  dari jumlah populasi dan diperoleh subyek sampel  sejumlah  

56 orang. 

 
Tabel 3  Sampel Penelitian 

No Dusun Sampel 

1 

2 

3 

4 

Madoh 

Brangetan 

Ngrejeng 

Tawang 

10 

14 

17 

15 

          Jumlah 56 

Sumber: Data Primer, 2003 

Ke-56 orang responden sebagai sampel tersebut dialokasikan keempat 

dusun yang telah ditentukan secara proposional. Distribusi responden secara 



 

random dari petani pemilik lahan tegalan maupun pekerja lahan pertambangan 

sekaligus tokoh masyarakat.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan pertambangan di daerah 

penelitian yang dilakukan dengan survei langsung di lapangan dengan 

menggunakan “chek list”. Data sekunder yaitu studi dokumentasi pada lembaga-

lembaga terkait, analisa peta maupun penerbitan-penerbitan yang relevan. 

 

B. Variabel Penelitian 

Untuk mengetahui cara penambangan batu kapur dan sumbangannya 

terhadap pendapatan petani, maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas penambangan batu kapur 

a. Luas penguasaan lahan 

b. Status lahan penambangan 

c. Kemampuan mengambil batu kapur 

d. Jenis peralatan yang digunakan 

e. Kedalaman galian 

f. Waktu penambangan 

g. Perlakuan terhaap bekas galian 

h. Pemasaran batu kapur 

 

 



 

2. Pendapatan masyarakat daerah penelitian 

a. Pendapatan pokok dari pertanian  

b. Pendapatan dari penambangan  

c. Sumbangan pendapatan masyarakat 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yang 

dipergunakan yaitu: 

1.  Metode Kuesioner (Angket) 

Metode ini digunakan untuk pengambilan data primer atau data utama dari 

petani tegalan dan penambang batu kapur. 

2.  Metode Wawancara 

Metode ini digunakan sebagi metode penunjang, yaitu sebagai pengganti bagi 

responden yang tidak berpendidikan atau tidak mampu lagi membaca atau 

memahami isi angket. 

3.   Metode Observasi 

Metode ini digunakan agar peneliti dapat melihat secara langsung kebiasaan 

dan tindakan yang dilakukan oleh para petani tegalan dan penambang batu 

kapur. 

4.   Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis. 

 

 

 



 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis  

Deskriptif Persentase. 

 

 

 

Keterangan: 

DP   : Hasil yang diperoleh/tingkat persentase. 

n     : Jumlah jawaban responden. Dalam penelitian ini, yang dimaksud n adalah 

jumlah pendapatan dari sektor  pertambangan. 

N  : Jumlah responden secara keseluruhan. Dalam hal ini, yang dimaksud N  

adalah jumlah pendapatan total petani. 

(Ali, Muhammad, 1987:184). 

 
Besarnya sumbangan pendapatan dari penambangan batu kapur terhadap 

pendapatan total petani dinyatakan kedalam empat kriteria pokok yang meliputi: 

1. Sangat tinggi apabila besarnya pendapatan dari penambangan dengan 

pendapatan dari pertanian antara 75% - 100%. 

2. Tinggi apabila besarnya pendapatan dari penambangan dengan pendapatan 

dari pertanian antara 50% - 74%. 

3. Cukup apabila besarnya pendapatan dari pertambangan dengan pendapatan 

dari pertanian antara 25% - 49%. 

4. Rendah apabila besarnya pendapatan dari pertambangan dengan pendapatan 

dari pertanian < 25% (BPS, 2002:43). 

100%x
N
nDP =



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Hasil penelitian ini diawali dengan mendiskripsikan secara umum Desa 

Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran daerah penelitian yang meliputi: 

a. Letak Astronomis 

Berdasarkan letak astronomisnya Desa Tlogotirto terletak antara 70 09’42” 

LS sampai 7013’14” LS dan antara 111010’58” BT sampai 111012’54” BT (Peta 

Digital Rupa Bumi sheet 1508 – 432). 

b. Administratif  Desa 

Secara administratif Desa Tlogotirto merupakan bagian dari Kecamatan 

Gabus dengan batas wilayah: 

Sebelah Utara    :  berbatasan dengan Desa Tahunan. 

Sebelah Timur :  berbatasan dengan Desa Sulursari. 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Keongan. 

Sebelah Barat :  berbatasan dengan Desa Gabus. 

Sementara itu jarak Desa Tlogotirto dari pusat pemerintahan kecamatan 

sekitar 300 m, jarak dari pusat pemerintahan kota kabupaten/Dati II sekitar 40 

Km, jarak dari Ibukota Propinsi Dati I sekitar 104 Km dan jarak dari Ibukota 

Negara sekitar  679 Km. 

 

 



 

 c.  Tata Guna Lahan 

Luas wilayah Desa Tlogotirto tercatat 734 ha. Penggunaan lahan berupa 

tanah kering 455 ha (61,9%) yang digunakan untuk tanah pekarangan dan 

bangunan seluas 320 ha (43,60%) dan tanah tegalan/kebun seluas 135 ha 

(18,40%). Tanah sawah tercatat 249 ha (33,92%) yang terdiri dari sawah dengan 

irigasi setengah teknis seluas 124 ha (16,89%), sawah dengan irigasi sederhana 

seluas 16 ha (2,18%) dan sawah tadah hujan 109 ha (14,85%). Hutan negara 

tercatat  8  ha  (1,09%)  dan  tanah  lain-lain  seluas 22 ha  (2,99%).  Untuk  lebih  

jelasnya lihat tabel 4 berikut ini: 

 
 
Tabel 4 Penggunaan Lahan di Desa Tlogotirto Tahun 2003 
No Penggunaan lahan Luas (ha) Persentase (%) 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

Tanah Sawah 

a. irigasi ½ teknis 

b. irigasi sederhana 

c. tadah hujan 

Tanah Kering 

Pekarangan  dan bangunan 

Tegalan/kebun 

Hutan Negara 

Tanah lain-lain 

 

124 

  16 

109 

 

320 

135 

    8 

  22 

 

16,89 

  2,18 

14,85 

 

43,60 

18,40 

  1,09 

 2,99 

 Jumlah 734         100,00 

Sumber : Monografi Desa Tahun 2003 
 

Dari tabel 4 terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Tlogotirto 

adalah untuk pekarangan dan bangunan (43,60%) dan tegalan/kebun (18,40%). 

 



 

d.  Keadaan Alam 

Wilayah Desa Tlogotirto merupakan daerah dataran dengan ketinggian 76 

m di atas permukaan laut dan dengan kemiringan sekitar 30%. Di sebelah selatan 

terdapat hutan seluas 8 ha. Semakin ke selatan topografinya semakin naik. 

Desa Tlogotirto dilalui sungai Sabrang yang mengalir dari selatan  ke utara 

melalui dusun Ngrejeng dan bersatu dengan sungai Tanjung yang bertemu di 

Dusun Tanjungsari. Sungai ini meluap pada musim penghujan dan kering pada 

musim kemarau. Meskipun terdapat sungai karena letak dan posisi sungai yang 

relatif rendah dari daerah sekitarnya, sehingga sulit dimanfaatkan untuk irigasi. 

Keistimewaan dari Desa Tlogotirto ini adalah adanya sumber mata air 

abadi. Mata air ini tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Terdapat 

sepuluh sumber mata air di Desa Tlogotirto atau yang biasa disebut penduduk 

dengan sendang yaitu: Sendang Tempon, Sendang Golombok, Sendang Pancur, 

Sendang Lanang, Sendang Brumbung, Sendang  Belik, Sendang Mbarong, 

Sendang Dandawe, Sendang Wedhok, dan Sendang Wot Bumi. Kesepuluh 

sendang itu terdapat di Dusun Ngrejeng. 

Keadaan tanah Desa Tlogotirto dan sekitarnya secara umum termasuk 

dalam jenis tanah regosol dan grumosol kekelabuan. Wilayah Tlogotirto bagian 

selatan tanahnya bercampur dengan batu “gemblong”, yaitu batu yang berwarna 

putih kekuningan dan mudah retak. Pada bagian barat Desa Tlogotirto tanahnya 

bercampur dengan batu gamping yaitu batu kapur yang berwarna putih 

kekuningan dan keras, sedangkan wilayah bagian timur tanahnya bercampur 

dengan “gragal”yaitu batu “gemblong” yang telah mengalami pengerasan. Hanya 



 

Desa Tlogotirto bagian utara yang tanahnya cukup subur dan berwarna hitam 

karena banyak mengandung bahan organik. Akibat kondisi yang demikian, 

tanaman yang ada di Desa Tlogotirto menjadi kurang subur. 

e. Jenis Vegetasi 

 Jenis vegetasi yang ada di Desa Tlogotirto hampir sama. Jagung 

merupakan hasil pertanian utamanya, sedangkan padi dan palawija hanya musim-

musim tertentu saja bisa menanamnya. Jenis tanaman lain yang dominan  dan 

banyak ditanam penduduk di Desa Tlogotirto adalah tanaman jati dan mahoni. 

Tanaman kelapa tidak banyak menghasilkan karena adanya kumbang kelapa yang 

merusak tanaman kelapa yang tumbuh di Desa Tlogotirto. Tanaman lain yang ada 

di Desa Tlogotirto antara lain: pohon pisang, mangga, randu, Mindhik, bambu dan 

masih banyak lagi lainnya. 

f.  Keadaan Geologi 

Menurut Van Bemmelen Desa Tlogotirto secara fisik alamiah termasuk 

dalam jalur pegunungan Kendeng Selatan dengan satuan morfologi perbukitan 

yang terhampar di sebelah utara dan selatan satuan morfologi dataran. Daerah 

satuan perbukitan memanjang dari arah barat ke timur. Batuan penyusun 

morfologi perbukitan terdiri atas batu gamping, batu pasir, dan batu lempung. 

Sebagian besar batuan tersebut tertutup oleh pepohonan milik Perum Perhutani 

(Bemmelen, 1970:571). 

Batu kapur yang dijumpai di daerah Grobogan sebagian besar akibat dari 

rombakan bahan sisa organik, kecuali yang dijumpai di daerah Tarkesi dan 

Genengsari. Batu kapur di Tarkesi merupakan hasil proses kimiawi, sedangkan 



 

batu kapur di Genengsari merupakan batu kapur terumbu karang (Proyek Pemetan 

bahan Galian Golongan C Propinsi Dati I jawa Tengah, 1991:221). 

f.  Kondisi Iklim 

Ditinjau dari iklimnya, Kabupaten Grobogan khususnya Desa Tlogotirto 

termasuk dalam tipe iklim C menurut klasifikasi Scmidth Ferguson dengan nilai Q 

sebesar 54,92%. Pada siang hari dimusim kemarau temperatur udara mencapai 300 

C dan pada malam hari antara 230 C – 260 C. Hal itu berarti pada siang hari suhu 

udara cukup panas dan sebaliknya pada malam hari cukup dingin. Masyarakat 

menyebutnya musim “bediding”. 

 
Tabel 5 Banyaknya Curah Hujan di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus   

Kabupaten Grobogan Tahun 1993-2002 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Jan 

Feb 

Mart 

Apr 

Mei 

Juni 

Juli 

Agst 

Sept  

Okt 

Nov 

Des 

244 

244 

183 

177 

144 

  67 

  22 

    0 

    0 

  35 

123 

217 

261 

289 

335 

517 

262 

  30 

    0 

    0 

    0 

  26 

174 

240 

303 

284 

  96 

  10 

  51 

213 

    0 

    0 

  38 

106 

492 

183 

337 

396 

447 

135 

  15 

  10 

  10 

  56 

140 

142 

336 

111 

435 

153 

139 

149 

102 

  96 

    0 

    0 

    0 

    0 

109 

473 

210 

130 

137 

173 

283 

163 

120 

  58 

  81 

114 

164 

341 

213 

220 

156 

154 

  45 

  75 

  53 

    0 

    0 

110 

132 

219 

302 

333 

197 

108 

  99 

  48 

  30 

    0 

  10 

  35 

113 

321 

431 

127 

225 

117 

101 

  87 

  40 

    0 

    0 

  67 

270 

314 

345 

260 

204 

114 

  86 

  55 

    0 

    0 

    0 

  96 

139 

266 

Jml 1.491 2.134 1.766 2.135 1.656 1.974 1.377 1.586 1.779 1.565 

BB     7     7     6     8     7   10     7     6     7     6 

BL     1     0     1     0     1     1     1     1     2     2 

BK     4     5     5     4     4     1     4     5     3     4 

Sumber: BMG 
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Keterangan: 

BB (Bulan Basah)    : > 100 mm 

BL (Bulan Lembab) : 60 – 100 mm 

BK (Bulan Kering) : < 60 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Iklim berpengaruh terhadap pertanian yang ada di Desa Tlogotirto. Iklim 

kering yang ada di daerah ini sedikit banyak menghambat kemajuan pertanian. 

Dengan jenis tanah regosol  dan grumosol yang mempunyai sifat mengembang 

dan mengerut sehingga tanah menjadi pecah-pecah  pada musim kering serta 

berkapur hasil  pertanian yang dihasilkan sedikit. Kebanyakan jenis pertanian 

yang ada berupa pertanian tegalan. Pertanian tegalan merupakan pertanian lahan 

kering yang pengairannya tergantung pada hujan. Pertanian sawah hanya dapat 

berproduksi pada saat musim hujan tiba dengan satu kali masa panen padi, 

sedangkan pada saat musim kemarau petani menanam palawija. Hasil utama 

pertanian tegalan berupa jagung yang banyak dihasilkan di daerah ini. Jagung di 

daerah ini juga termasuk makanan pokok. Terutama pada saat musim kemarau 

dimana sawah tidak menghasilkaan padi dan harga beras menjadi mahal. 

  
2. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

a.    Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data monografi Desa Tlogotirto tahun 2003 jumlah penduduk 

Desa Tlogotirto 4.604 orang dengan 1.287 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 

jumlah penduduk laki-laki 2.238 orang dan jumlah peduduk perempuan 2.366 

orang. Tabel  6 pada halaman 36 menyajikan  rincian  penduduk  Desa  Tlogotirto  

menurut umur dan jenis kelamin. Terlihat bahwa penduduk wanita lebih banyak 

dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. 

 

 

 



 

Tabel 6 Komposisi  Penduduk  Desa  Tlogotirto  Menurut  Kelompok Umur   
dan Jenis Kelamin Tahun 2003  

Kelompok umur (Th) L P Jumlah Persentase (%) 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

            60 + 

322 

289 

283 

253 

251 

261 

238 

166 

  91 

  84 

283 

293 

303 

267 

279 

259 

261 

185 

116 

120 

605 

582 

586 

520 

530 

520 

499 

351 

207 

204 

13,14 

12,64 

12,73 

11,29 

11,51 

11,29 

10,84 

  7,62 

  4,50 

  4,44 

Jumlah   2.238   2.366     4.604        100,00 

Sumber: Monografi desa tahun 2003 

Dari tabel 6 tersebut dapat terlihat bahwa penduduk yang jumlahnya 

paling banyak adalah penduduk yang berusia antara 0 – 4 tahun dengan jumlah 

605 orang atau sekitar 13,14% dan penduduk yang jumlahnya paling sedikit 

adalah penduduk  berusia  60 tahun ke atas dengan jumlah 204 orang atau sekitar 

4,44%. 

b.  Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan  tingkat  pendidikan  penduduk  Desa  Tlogotirto tahun 2003  

dapat dilihaat  bahwa sebagian besar penduduk hanya tamatan SD. Tabel 7  pada 

halaman 37 menyajikan rincian data mengenai  tingkat pendidikan penduduk Desa 

Tlogotirto. 

 

 

 

 



 

Tabel 7 Komposisi Penduduk Desa Tlogotirto Menurut Tingkat Pendidikan 
Tahun 2003 

No Jenjang pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tidak sekolah 

Belum tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi 

Tamat Perguruan tinggi 

110 

            1.020 

            1.908 

               315 

210 

  13 

  28 

  2,39 

22,15 

63,16 

  6,84 

  4,56 

  0,28 

  0,62 

 Jumlah             4.604          100,00 

Sumber: Monografi desa tahun 2003 

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa 

Tlogotirto sebagian besar lulusan SD  yaitu sebanyak 2.908 orang atau sebesar 

63,16%, sedangkan lulusan SLTP sebanyak 315 orang atau sebesar 6,84%, 

lulusan SLTA sebanyak 210 orang atau sebesar 4,56% dan lulusan akademi 13 

orang atau 0,28% serta lulusan perguruan tinggi hanya 28 orang atau sebesar 

0,62%. Sisanya belum tamat SD sebanyak 1.020 orang atau 22,15% dan tidak 

tamat SD sebanyak 110 orang atau 2,39%. 

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa 

Tlogotirto masih rendah di mana sebagian besar penduduknya hanya tamatan SD. 

c.  Penduduk Menurut Matapencaharian 

 Jenis matapencaharian  penduduk Desa Tlogotirto  dapat  dilihat pada tabel 8  

Pada halaman 38. 

 

 

 



 

Tabel 8 Komposisi  Penduduk  Desa  Tlogotirto  Menurut Matapencaharian 
Tahun 2003 

No Matapencaharian Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Karyawan (Sipil/ABRI) 

Wiraswasta 

Petani 

Pertukangan 

Buruh Tani 

Pensiunan 

Jasa/lainnya 

84 

12 

          1.726 

61 

             439 

59 

             143 

3,33 

0,48 

            68,38 

 2,42 

            17,39 

 2,34 

              5,66 

 Jumlah           2.524           100,00 

Sumber: Monografi Desa Tahun 2003 

Dari tabel 8 diatas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Tlogotirto bermatapencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 1.726 orang atau 

68,38% dan buruh tani sebanyak 439 orang atau 17,39%. Matapencaharian 

penduduk yang lainnya antara lain: karyawan (sipil/ABRI) sebanyak 3,33% 

responden, pertukangan 2,42% responden, Pensiunan sebanyak 2,34% responden 

dan jasa/lainnya sebanyak 5,66% dari responden. 

 

3. Kondisi Sosial Budaya 

Organisasi sosial yang ada di Desa Tlogotirto antara lain: Karang  Taruna, 

Remaja Masjid, PKK dan kelompok tani. Semua organisasi sosial tersebut banyak 

bergerak   dibidang  kemasyarakatan yang didorong dan dilatarbelakangi oleh rasa 

kebersamaan, kerukunan dan kesadaran masyarakat yang bekerjasama atas dasar 

kerukunan dan rasa “tepo seliro”. 

Desa Tlogotirto memiliki tradisi berupa “sedekah bumi”. Tradisi ini 

dilaksanakan setiap tahun sekali setelah masa panen padi. Tradisi lainnya yaitu 



 

“Munggah Punden”. Tradisi ini juga dilaksanakan setahun sekali. Keunikan dari 

tradisi ini yaitu dilaksanakan di sebuah bukit di tengah hutan. Tradisi ini 

merupakan ungkapan rasa syukur terhadap leluhur yang telah menjaga desa dari 

segala bencana.  

Tradisi lainnya yaitu tradisi “Sambatan”. Maksud dari tradisi ini yaitu 

membantu sesama warga masyarakat atau tetangga yang sedang mengalami 

kerepotan dan butuh bantuan tenaga. Misalnya: mendirikan rumah, pesta 

pernikahan, kelahiran, khitanan dan lain sebagainya. Kesenian yang ada di Desa 

Tlogotirto antara lain: tayub, kethoprak dan wayang. 

 

4. Deskripsi Respoden 

Komposisi responden dideskripsikan berdasarkan umur, tingkat 

pendidikan, tempat tinggal dan tanggungan keluarga. 

a. Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian umur penambang batu kapur yang menjadi 

responden di Desa Tlogotirto yang paling muda berumur 27 tahun dan penambang 

tertua berumur 52 tahun. 

 
Tabel 9  Umur Responden Penambang  Batu  Kapur  Desa  Tlogotirto Tahun  

2004 
No Kelompok umur Jumlah Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 

  6 
  9 
18 
12 
  9 
  2 

10,72 
16,07 
32,14 
21,43 
16,07 
  3,57 

 Jumlah                56             100,00 

Sumber: Data primer, 2004 



 

Berdasarkan data Primer diatas kelompok terbanyak pada umur 35 – 39 

tahun (32,14%) dan terendah pada kelompok umur 50 – 54 tahun (3,57%). 

Selebihnya kelompok umur responden 30 – 34 tahun sebesar 16,07%, kelompok 

umur 40 – 44 tahun sebesar 21,43% dan kelompok umur 45 – 49 tahun sebesar 

16,07%. 

b. Tingkat Pendidikan Responden 

Penambang  batu  kapur di  Desa Tlogotirto  rata-rata  berpendidikan tamat 

 SD yaitu 55 orang (98,21%) dan 1 orang (1,79%) tamat SLTP. 

 

Tabel 10 Tingkat Pendidikan Responden Desa Tlogotirto Tahun 2004 
No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

55 

  1 

  98,21 

    1,79 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 

c.  Tempat Tinggal Responden 

Penambang batu kapur di Desa Tlogotirto bertempat tinggal di dusun yang 

berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini: 

 

Tabel 11 Domisili Responden Penambang Batu Kapur Desa Tlogotirto 
Tahun 2004  

No. Domisili Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Dusun Madoh 

Dusun Brangetan 

Dusun Ngrejeng 

Dusun Tawang 

10 

14 

17 

15 

   17,86 

              25 

  30,36 

  26,78 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 



 

Dari tabel 11 tersebut diketahui tempat tinggal responden terbanyak di 

dusun Ngrejeng sebanyak 17 orang (30,36%) dan paling sedikit bertempat tinggal 

di dusun Madoh sebanyak 10 orang (17,86%). Selebihnya responden bertempat 

tinggal di dusun Brangetan sebanyak 14 orang (25%) dan di dusun Tawang 

sebanyak 15 orang (26,78%). 

d.  Tanggungan Keluarga Responden 

Jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada tabel 12  berikut ini: 

 

Tabel 12 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Desa Tlogotirto Tahun 
2004 

No Jumlah tanggungan (orang) Jumlah Pesentase (%) 

1 

2 

3 

0 – 2 

3 – 4 

4 – 6 

16 

33 

  7 

   28,57 

   58,93 

 12,5 

                   Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 

Dari tabel 12 diketahui 33 responden atau 58,93% responden memiliki 

tanggungan keluarga sebanyak 3–4 orang. 16 atau 28,57% responden memiliki 

tanggungan keluarga sebanyak 0–2 orang dan 7 atau 12,5% responden memiliki 

tanggungan keluarga 5 – 6 orang. 

 

5. Kegiatan Penambangan Batu Kapur 

a. Daerah Lokasi Penambangan 

Kegiatan penambangan di Desa Tlogotirto terdapat di empat dusun, yaitu 

Dusun Madoh, Brangetan, Ngrejeng dan Tawang. 

 



 

b. Luas Penguasaan Lahan 

Sebagai petani yang merupakan matapencaharian pokok responden 

tentulah memiliki lahan pertanian baik sawah maupun tegalan dengan luas 

tertentu. Untuk lebih  jelasnya  maka  rincian  luas lahan  garapan responden dapat  

dilihat pada tabel 13 berikut ini: 

 

Tabel 13 Luas penguasaan Lahan Pertanian di Desa Tlogotirto Tahun 2004. 
No Luas lahan (Ha) Jumlah Persentase (%) 

1 
2 

Kurang dari 0,5 
Antara 0,5 – 1 

46 
10 

  82,14 
  17,86 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data Primer, 2004. 

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui sebagian besar 82,14% responden 

hanya mempunyai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Sedangkan 17,86% dari 

responden mempunyai lahan pertanian antara 0,5–1 Ha. Jumlah keseluruhan lahan 

tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah atau luas lahan yang ada di Desa 

Tlogotirto, khususnya untuk lahan pertanian merupakan sebagian kecil yang 

dimiliki oleh petani. 

c. Kepemilikan Lahan  

Lahan  yang  dijadikan  penambangan  batu  kapur  oleh  para  penambang,  

belum tentu milik sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel 14 berikut ini: 

 

Tabel 14 Status Lahan Penambangan bagi Responden di Desa Tlogotirto  
Tahun 2004 

No Status lahan Jumlah Persentase (%) 

1 
2 

Milik sendiri 
Milik orang lain 

13 
43 

  23,21 
  76,79 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 



 

Dari tabel 14 dapat diketahui hanya 13 orang atau 23,21% dari penambang 

yang menjadi responden melakukan penambangan pada lahan milik sendiri. 

Sedangkan 43 orang atau 76,79% lainnya hanya sebagai buruh atau pekerja pada 

pemilik lahan penambangan tersebut.  

Lahan yang bukan milik sendiri sebagian besar penambang menyebabkan 

penambang batu kapur di Desa Tlogotirto kurang bertanggungjawab terhadap 

keadaan lahan tersebut. 

d. Pengambilan Batu Kapur 

Kemampuan penambang dalam mengambil batu kapur tiap harinya 

berbeda-beda. Hal ini tergantung dari beberapa faktor antara lain: usia, kesehatan, 

dan waktu kerja. Secara umum rata-rata penambang yaitu 32 orang atau 57,14% 

responden mampu mengambil batu kapur tiap hariya 2 m3. 10 orang atau 17,86% 

menjawab rata-rata mampu mengambil batu kapur tiap harinya 1m3, dan 7 orang 

atau 12,5% mampu mengambil kapur lebih dari 3 m3 tiap harinya. 

 
Tabel 15 Kemampuan Responden Dalam pengambilan Batu Kapur  Perhari 

di Desa Tlogotirto Tahun 2004 
No Jumlah batu yang 

diambil perhari 
Jumlah Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 

1 m3 
2 m3 
3 m3 
> 3 m3 

10 
32 
  7 
  7 

   17,86 
   57,14 
 12,5 
 12,5 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 

Dalam melakukan penambangan membutuhkan peralatan, meskipun 

peralatan  itu tergolong sederhana. Semua penambang menggunakan alat bantu 

yang sama, yaitu berupa: cangkul, gancu dan keranjang yang terbuat dari bambu. 



 

Adapun kedalaman batu kapur yang digali penambang perharinya 

berbeda-beda.  Tabel 16  berikut  ini  menunjukkan  kedalaman  galian  rata-rata  

perhari yang dilakukan oleh responden. 

 

Tabel 16 Kedalaman Rata-rata Galian Perhari Oleh Respoden di Desa  
Tlogotirto Tahun 2004 

No Kedalaman  Jumlah Persentase (%) 
1 
2 
s 

< 1 m 
1 – 1,5 m 
 

 15 
 41 

  26,79 
  73,21 

 
 Jumlah 56 100,00  

Sumber: Data primer, 2004. 

Dari tabel 16 di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden yaitu 41 

orang atau 73,21% menggali sedalam 1 – 1,5 m dan 15 responden atau 26,79% 

menggali sedalam kurang dari 1 m. Hal itu disebabkan batu kapur yang digali 

cukup keras apalagi pada saat musim kemarau. 

Dapat dipastikan bahwa menambang batu kapur termasuk dalam kerja 

yang membutuhkan kekuatan fisik, karena berkaitan dengan kemampuan 

mengambil kapur dan kekuatan lamanya melakukan penambangan batu kapur 

perharinya. 

Waktu  penambangan  yang  dilakukan  oleh  responden  rata-rata 9 jam 

perhari. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 17 pada halaman 45. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 17 Waktu Penambangan Responden di Desa Tlogotirto Tahun 2004 
No Waktu penambangan Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

06.00 – 15.00 

07.00 – 16.00 

08.00 – 17.00 

 36 

 18 

  2 

   64,29 

   32,14 

    3,57 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 

Berdasarkan tabel 17 diketahui 36 orang (64,29%) melakukan 

penambangan pukul 06.00–15.00, 18 orang (32,14%) melakukan penambangan 

pukul 07.00–16.00, dan 2 orang (3,57%) melakukan penambangan pukul 08.00–

17.00. Hal itu berarti penambang rata-rata melakukan penambangan selama 9 jam 

perharinya. 

e. Perlakuan Terhadap Bekas Galian 

Perlakuan responden secara umum terhadap bekas galian batu kapur 

adalah dibiarkan begitu saja. Hal ini disebabkan sebagian besar responden bukan 

pemilik  lahan  sehingga  kurang  bertanggungjawab  terhadap  lahan  bekas galian  

batu kapur tersebut. 

 

Tabel 18 Perlakuan Responden Terhadap Bekas Galian di Desa Tlogotirto 
Tahun 2004 

No Perlakuan Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

Ditutup untuk ditanami 

Dibiarkan begitu saja 

  6 

  50 

  10,71 

  89,29 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data primer, 2004. 

 



 

Dari tabel 18 di atas dapat dijelaskan bahwa 50 orang (89,29%) 

membiarkan begitu saja bekas galian penambangan batu kapur tersebut dan 6 

orang (10,71%) menutup kembali bekas galian dan ditanami. 

f. Pemasaran Batu Kapur 

Lokasi pemasaran batu kapur dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini: 

 
Tabel 19 Lokasi Pemasaran Batu Kapur di Desa Tlogotirto Tahun 2004 
No Lokasi pemasaran Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

Dalam satu desa 

Antar desa dalam satu kecamatan 

Antar kecamatan dalam Kabupaten 

 6 

19 

31 

  10,71 

  33,93 

  55,36 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data Primer, 2004. 

 Berdasarkan tabel 19 diketahui lokasi pemasaran terbanyak antar 

kecamatan dalam kabupaten yaitu sebanyak 55,36%. 

g.   Pendapatan Responden 

Pendapatan  responden   dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  pada tabel 20  

berikut ini: 

 

Tabel 20 Pendapatan Responden perhari Dari Pertanian di Desa Tlogotirto    
Tahun 2004 

No Pendapatan Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

< Rp 5.000,00 

Rp 6.000,00 – Rp 10.000,00 

43 

13 

  76,79 

  23,21 

 Jumlah 56 100,00 

Sumber: Data Primer, 2004. 

 

 



 

 Tabel 20 di atas menjelaskan bahwa pendapatan responden semuanya 

kurang dari Rp 10.000,00 perhari. Begitu pula dengan pendapatan responden dari 

penambangan batu kapur seluruhnya kurang dari Rp 15.000,00 perhari. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 21berikut ini: 

 

Tabel 21 Pendapatan Responden Perhari Dari Penambangan Di Desa       
Tlogotirto Tahun 2004  

No. Pendapatan Jumlah Persentase (%) 
1 

2 

< Rp 7.500,00 

Rp 7.500,00 – Rp 15.000,00 

39 

17 

69,64 

30,36 

 Jumlah 56 100 
Sumber: Data Primer, 2004. 
 
 
6.  Pendapatan Masyarakat Daerah Penelitian 

Luas lahan tegalan daerah penelitian kurang lebih 125 Ha. Namun 

kepemilikan sawah dan tegalan rata-rata per kepala keluarga hanya 0,06 Ha 

sampai 0,5 Ha. Luas lahan tegalan maupun sawah yang relatif tidak begitu luas 

tersebut terkadang tidak menghasilkan produksi pertanian yang optimal. Hal ini 

disebabkan oleh hambatan faktor alam, tingginya biaya produksi, dan 

ketidakseimbangan antara harga jual dengan biaya produksi. Luas lahan yang 

hanya 0,06 Ha sampai 0,5 Ha tersebut dapat  menghasilkan pendapatan kotor 

sebesar Rp 900.000,00 sampai Rp 1.500.000,00 untuk satu kali masa panen.  

Dari hasil penelitian menunjukkan luas lahan pertambangan kurang lebih 

212.229 m2 atau sekitar 21,2 Ha. Dari 56 responden, yang menjadi pemilik lahan 

pertambangan batu kapur hanya 13 orang dengan tenaga penambang antara 7 – 10 

orang. Harga jual batu kapur  per m3nya antara Rp 5.000,00 sampai Rp 10.000,00. 
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Untuk batu kapur bongkahan harga jualnya Rp 5.000,00 dan untuk batu kapur 

yang sudah dihancurkan harga jualnya Rp 10.000,00. Rata-rata pekerja 

pertambangan perhari dapat menghasilkan batu kapur antara 1 m3 sampai 1,5 m3 

per orang. Jika lahan pertambangan tersebut dimiliki oleh 13 orang hak milik 

tanah, maka dalam satu hari rata-rata batu kapur yang dikeluarkan antara 90 m3 – 

190 m3 dengan tenaga penambang 7 – 10 orang. Jika harga batu kapur per m3nya 

antara Rp 5.000,00 sampai Rp 10.000,00 dalam satu hari lahan pertambangan 

tersebut menghasilkan pendapatan sebesar Rp 450.000,00 sampai Rp 

1.500.000,00. 

 

Tabel 22 Sumbangan Rata-rata Pendapatan Menambang Batu Kapur 
Sebagai Pekerjaan Sambilan terhadap Pendapatan Pokok 

N
o 

Jenis 
Pekerjaan 

Rata-rata 
Pendapatan Pokok 

Rata-rata pendapatan 
Sambilan 

Sumbangan 

1 

2 

Petani 

Buruh Tani 

Rp 292.307,00 

Rp 143.488,00 

Rp 211.538,00 

Rp 142.907,00 

72,37% 

99,59% 

 Jumlah Rp 435.755,00 Rp 354.445,00  
Sumber: Data Primer, 2004. 

Dari Tabel 22 di atas dapat diketahui bahwa sumbangan pendapatan dari masing-

masing pekerjaan, petani yaitu 72,37% dan buruh tani 99,59%. 

 

 

 

Dari perhitungan di atas, sumbangan pendapatan dari pekerjaan 

penambangan batu kapur terhadap pendapatan total mencapai 47,4% yang 

termasuk dalam kriteria sumbangan pendapatan yang ketiga yaitu cukup.       



 

sumbangan pendapatan dari penambangan tergolong cukup, namun penambang 

tetap bekerja pada sektor pertanian sebagai pekerjaan pokok mereka. 

 

7.   Penambangan Batu Kapur 

a. Perubahan Terhadap Lingkungan 

Perubahan lahan tegalan menjadi lahan pertambangan ternyata 

menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan alam. Sebelum menjadi lahan 

pertambangan, lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian terutama tanaman 

palawija. Bagi masyarakat sekitar lokasi pemanfaatan lahan tegalan tersebut 

hanya sebagai penambah penghasilan saja. Hal ini disebabkan kondisi lahan 

tegalan tersebut kurang produktif. Walaupun dapat ditanami tanaman palawija 

namun hasilnya sangat kurang. Hal ini disebabkan karena lahan tegalan tersebut 

berupa tanah kapur yang gersang dan tandus dan tidak cocok untuk pertanian. 

Namun demikian, masyarakat tetap membudidayakan lahan tegalan tersebut 

karena terdorong untuk menambah penghasilan selain dari sawah dan pekarangan. 

Sejalan dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang 

membutuhkan keberadaan batu kapur untuk pembuatan jalan, timbul keinginan 

dari pemilik lahan tegalan untuk mengambil batu kapur pada lahan tegalannya 

yang tidak produktif untuk ditanami dan menjualnya. Batu kapur ini digunakan 

untuk mengurug jalan yang akan diaspal. Karena hasil penjualan batu kapur ini 

dapat untuk menambah penghasilan mereka, kemudian penduduk mulai beramai-

ramai mencari penghasilan tambahan dengan menambang batu kapur. Batu kapur 



 

yang semula hanya untuk memenuhi permintaan perusahaan kontraktor jalan, 

mulai merembet pada permintaan perorangan. 

Lambat laun, karena permintaan batu kapur yang terus meningkat 

membuat penduduk mengeksploitasi batu kapur secara sembarangan. Mereka 

tidak peduli akan akibat negatif dari penambangan batu kapur tersebut, sehingga 

lama-kelamaan lahan tegalan telah berubah menjadi lahan pertambangan batu 

kapur. Kondisi morfologinya pun berubah dari perbukitan menjadi kolam di sana-

sini yang pada musim hujan akan terisi oleh air hujan.  Karena lokasi 

pertambangan ini berada pada bukit dikhawatirkan akan terjadinya tanah longsor 

pada waktu musim hujan.  

Kerusakan dapat dilihat pula pada kondisi jalan desa yang dilewati mobil 

pengangkut batu kapur sangat memprihatinkan. Jalan yang aspalnya rusak dan 

dijumpai lubang disepanjang jalan semakin rusak bahkan aspalnya sudah mulai 

hilang dan berganti dengan batu dan tanah yang menjadi pondasi jalan itu. Jika 

tidak diperbaiki dan apabila hujan lubang itu akan tergenang air dan apabila 

musim kemarau tiba akan menimbulkan debu jika dilewati oleh mobil yang 

mengangkut batu kapur. Begitu besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

pertambangan tersebut, tetapi penduduk belum menyadari akan bahaya tersebut. 

b. Perubahan Terhadap Sosial Masyarakat 

Adanya penambangan batu kapur akan menimbulkan adanya perubahan 

terhadap keadaan sosial penduduk. Munculnya kompetisi antar penambang tidak 

dapat dihindari. Hal tersebut memicu hubungan sosial yang tidak harmonis. Usaha 

mencari konsumen yang sebanyak-banyaknya seringkali menimbulkan 



 

perselisihan, kesalahpahaman bahkan pertengkaran. Kondisi tersebut banyak 

dijumpai  di lapangan mengingat para penambang terbagi dalam kelompok-

kelompok penambang yang masing-masing kelompok ingin mempertahankan 

kepentingan kelompoknya agar dapat memperoleh hasil yang semaksimal 

mungkin. 

c. Perubahan Terhadap Ekonomi Masyarakat 

Matapencaharian utama masyarakat Desa Tlogotirto adalah bertani. Lahan 

pertanian yang menjadi andalan mereka yaitu sawah dan tegalan. Namun karena 

sawah dan tegalan di Desa Tlogotirto mengandalkan tadah hujan sehingga 

hasilnya kurang optimal. Dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,06 ha yang dapat 

menghasilkan pendapatan rata-rata Rp 900.000,00 untuk satu kali masa panen, 

yang berarti pendapatan bersih perbulan masyarakat Desa Tlogotirto rata-rata Rp 

150.000,00 sampai Rp 250.000,00 per bulan, cukup pas-pasan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Setelah usai masa tanam, masyarakat biasanya menganggur sambil 

menunggu masa panen. Selama menunggu masa panen penduduk biasanya 

memanfaatkan waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan, baik mengurus 

ternak, mblandong (mencuri kayu dihutan), merantau maupun melakukan 

penambangan batu kapur. Dengan demikian petani tetap mendapat penghasilan 

dari menambang batu kapur tersebut.   

Adanya penambangan batu kapur memang dapat membantu masyarakat 

mendapatkan penghasilan tambahan. Aktivitas masyarakat tidak selalu bertumpu 

pada sektor pertanian tetapi juga mulai beralih ke penambangan batu kapur. 



 

Walaupun upah yang mereka terima tidaklah seberapa namun mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk Desa Tlogotirto termasuk juga 

menyekolahkan anak mereka walaupun hanya sampai tingkat SD ataupun SLTP, 

walaupun  disisi lainnya kegiatan tersebut dapat mengganggu lingkungan alam. 

  
 

B.   Pembahasan 

Sektor pertanian merupakan matapencaharian masyarakat pedesaan 

termasuk di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Desa 

Tlogotirto dengan luas wilayah 734 Ha memiliki penduduk 4.604 jiwa dengan 

68,38% penduduknya bekerja sebagai petani dan 17,39% bekerja sebagi buruh 

tani. 

Lahan merupakan tanah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh 

manusia. Menurut Sutrijat (1999:88-96) kualitas lahan bervariasi mulai dari lahan 

yang subur dan mudah dikelola sampai lahan yang tandus dan sulit dikelola oleh 

manusia. Lahan pertanian dan tegalan di wilayah Desa Tlogotirto kurang subur 

karena mengandung kapur dan gersang.  

Dari hasil penelitian diketahui kepemilikan lahan pertanian rata-rata 0,06 – 

0,5 Ha, dengan 2 kali masa panen dalam setahun untuk tanaman jagung dan padi. 

Hasil dari pertanian kurang dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari 

mengingat keadaan lahan pertanian baik sawah maupun tegalan yang kurang 

begitu subur karena mengandung kapur. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penelitian dan analisis data mengenai pendapatan penduduk pada halaman 45 di 

mana seluruh responden memiliki penghasilan  kurang dari Rp 10.000,00 perhari. 



 

Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten tahun 2003 di Kabupaten Grobogan, 

berlaku UMK sebesar Rp 340.400,00 /bulan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

No. 561/52/2002) yang berarti upah mereka seharusnya sebesar Rp 11.350,00 

/hari. Jadi penghasilan responden yang kurang dari Rp 10.000,00 /hari masih di 

bawah Upah Minimum Kabupaten yang telah ditetapkan. 

Usaha penduduk untuk menambah penghasilan keluarga diantaranya 

dengan bekerja sebagai penambang batu kapur. Mubyarto dalam Lestari (2004:12) 

mengemukakan bahwa keragaman matapencaharian atau kombinasi pekerjaan di 

sektor pertanian bagi penduduk pedesaan khususnya di Jawa dilatarbelakangi oleh 

faktor: 1) tidak cukupnya pendapatan usaha tani oleh sempitnya lahan yang 

dikuasai, 2) pekerjan usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga banyak 

waktu kosong atau waktu luang, 3) usaha tani banyak menanggung resiko dan 

ketidakpastian.  Keberadaan lahan pertambangan batu kapur di Desa Tlogotirto ini 

banyak membantu penduduk untuk menambah penghasilan.  

Batu kapur berdasarkan penggolongan jenis bahan tambang menurut 

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamb/1981 termasuk 

dalam golongan C atau golongan bahan tambang yang tidak termasuk dalam 

golongan bahan tambang yang strategis dan golongan bahan tambang vital. Batu 

kapur di Desa Tlogotirto banyak dimanfaatkan untuk pondasi bangunan dan untuk 

pengurugan jalan. 

Aktivitas penambangan batu kapur biasanya dilakukan mulai pukul 06.00 

sampai  17.00 WIB atau selama 9 jam perhari. Dalam melakukan penambangan 

diperlukan peralatan antara lain: cangkul dan gancu untuk menggali batu kapur 



 

serta keranjang bambu untuk mengangkut batu kapur ke dalam alat angkutan 

seperti truk, colt dan engkel. Kebanyakan penambang batu kapur bekerja pada 

lahan milik orang lain. Dari hasil penelitian mengenai kemampuan penambang 

dalam mengambil batu kapur tiap harinya  pada halaman 42 diketahui 87,5% 

penambang rata-rata perharinya mampu mengambil batu kapur 1 – 3 m3 bahkan 

ada yang mampu mengambil lebih dari 3 m3. Harga tiap 1 m3 batu kapur antara 

Rp 5.000,00 sampai Rp 10.000,00. Setiap harinya penambang mampu menggali 

sedalam 1-1,5 m. 

Musim, bagi penambang batu kapur di Desa Tlogotirto sedikit banyak 

berpengaruh terhadap hasil penambangan, karena aktivitas penambangan 

dilakukan di lapangan terbuka. Pada waktu musim hujan hanya sedikit dari 

penambang yang mau melakukan aktivitas penambangan batu kapur. Sehingga 

hasil batu kapur yang diperoleh sedikit. Sebaliknya pada waktu musim kemarau 

banyak penambang yang melakukan aktivitas penambangan. Batu kapur yang 

dihasilkan pun banyak. Meskipun matahari bersinar terik dan batu kapur yang 

ditambang cukup keras tetapi aktivitas penambangan ramai dilakukan penduduk. 

Adapun faktor-faktor yang mendorong penduduk bekerja di sektor 

penambangan batu kapur antara lain: 

1. Ketersediaan Bahan Baku 

Tanah di Desa Tlogotirto merupakan tanah berkapur yang gersang dan 

tandus. Dalam klasifikasi lahan menurut Mardikonto dalam Sutrijat (1999:95) 

lahan di Desa Tlogotirto termasuk dalam lahan kritis yang tidak produktif karena 



 

tingkat kesuburannya rendah. Hal tersebut dimanfaatkan penduduk untuk diambil 

kapurnya dan menjualnya sesuai dengan permintaan yang ada dari konsumen. 

2. Permintaan Konsumen 

Adanya permintaan batu kapur yang tinggi dari konsumen untuk 

pengurugan jalan, pondasi bangunan ataupun untuk campuran bahan bangunan 

lainnya menyebabkan pemilik lahan mengalihfungsikan lahan tegalan menjadi 

lahan pertambangan untuk diambil batu kapurnya. Karena hasil dari penjualan 

dianggap dapat untuk menambah penghasilan penduduk maka kegiatan 

penambangan terus berlangsung.   

Jumlah permintaan batu kapur kepada pemilik lahan pertambangan per 

harinya antara 6 m3 – 10 m3. Pembeli batu kapur ada yang secara pribadi adapula 

perusahaan. Wilayah penjualan tidak hanya di desa setempat tetapi bahkan sampai 

keluar kabupaten yang berdekatan. Cara pemasaran batu kapur bersifat informatif 

artinya konsumen mendengar informasi dari orang lain lalu mendatangi rumah 

pemilik penambangan atau langsung ke lokasi penambangan. Selanjutnya terjadi 

transaksi jual beli antara produsen dan konsumen hingga tercapai kesepakatan 

harga. Bila pesanan dalam jumlah besar, pembeli akan datang kembali beberapa 

hari berikutnya untuk mengambil pesanannya. Pemesanan dalam jumlah besar 

biasanya untuk perbaikan jalan atau pondasi bangunan-bangunan besar dan 

pemesanan dalam jumlah kecil biasanya dilakukan oleh perorangan untuk 

pembangunan rumah. Pesanan oleh pembeli perorangan yang tinggal tidak jauh 

dari lokasi penambangan bisanya akan diantar langsung sampai ke tempat tujuan. 

 



 

3. Faktor Tradisi Turun Temurun 

Aktivitas penambangan batu kapur di Desa Tlogotirto sudah cukup lama 

dilakukan. Penduduk yang melakukan penambangan saat ini ada yang merupakan 

tradisi turun temurun dan ada juga yang baru melakukannya. Biasanya 

penambangan yang merupakan tradisi turun temurun ini dilakukan oleh pemilik 

lahan penambangan meskipun ada juga yang bukan pemilik lahan melakukan 

penambangan karena tradisi dari orang tuanya. 

4. Faktor Pendidikan 

Faktor lain yang menunjang adanya penambangan batu kapur dapat dilihat 

dari segi pendidikan. Kebanyakan dari penduduk desa Tlogotirto hanya lulusan 

sekolah dasar. Dari 56 responden 55 orang (98,21%) lulusan sekolah dasar, dan 

hanya 1 orang yang lulusan SLTP. Rendahnya pendidikan dan kurangnya 

ketrampilan menyebabkan banyak yang memilih bekerja sebagai penambang batu 

kapur selain bekerja sebagi petani yang merupakan pekerjaan pokok mereka. 

Menambang batu kapur tidak memerlukan pendidikan dan ketrampilan khusus, 

hanya memerlukan tenaga dan fisik yang kuat. Itulah sebabnya banyak yang 

bekerja sebagai penambang batu kapur. 

5. Faktor Ekonomi Keluarga 

Rendahnya tingkat pendidikan dan sedikitnya penghasilan dari lahan 

pertanian yang kuarang produktif akibat lahan yang kurang subur dan berkapur 

menyebabkan banyak penduduk yang bekerja sebagai penambang batu kapur. Hal 

itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak. 



 

Sumbangan pendapatan dari penambangan batu kapur terhadap 

pendapatan dari pertanian persentase peningkatan pendapatannya dapat dihitung 

dari perbandingan antara jumlah pendapatan penambangan batu kapur dengan 

jumlah pendapatan dari pekerjaan lainnya. Sedangkan sumbangan pendapatan dari 

penambangan batu kapur terhadap pendapatan total didapat dari perbandingan 

antara keduanya dikalikan 100%. 

Pendapatan rata-rata menambang batu kapur sebesar Rp 158.839,00 

pendapatan dari pertanian sebesar Rp 175.125,00 dan pendapatan seluruh Rp 

335.000,00 maka peningkatan pendapatan sebesar 47,4%. Sumbangan pendapatan 

hampir berimbang jika dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Oleh 

karena itu penambangan tetap dipertahankan karena dapat meningkatkan 

pendapatan penduduk. 

Berdasarkan penggolongan pendapatan menurut BPS, pendapatan 

penduduk Desa Tlogotirto yang melakukan penambangan batu kapur yang 

mencapai Rp 335.000,00 perbulan termasuk dalam golongan pendapatan rendah 

karena pendapatan kurang dari Rp 550.000,00 perbulan. 

Adanya hubungan antara manusia dengan alam tentu saja menimbulkan 

dampak positif dan negatif sebagai akibat pengaruh dari interaksi manusia dengan 

lingkungan (PKLH, 1989). Karena tingkat pendidikan yang rendah dan 

pengetahuan yang kurang dari penambang dan pemilik lahan pertambangan, 

mengakibatkan mereka belum mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 

penambangan batu kapur tersebut seperti perubahan morfologi, resiko tanah 

longsor dan rusaknya jalan desa. Setiap perubahan yang ditimbulkan oleh adanya 



 

penambangan batu kapur semestinya memerlukan penanganan atau 

penanggulangan baik oleh penambang atau pun pemilik lahan pertambangan serta 

dari pemerintah desa sendiri. Misalnya, menutup bekas galian dan berupaya 

mananaminya kembali. Selain itu dapat juga dengan tidak mengeksploitasi secara 

besar-besaran batu kapur agar tidak memperparah lahan yang ada. 

Upaya untuk mengatasi perubahan negatif dari pertambangan batu kapur 

dari pemerintah desa pun sampai saat ini belum ada. Misalnya, mengadakan 

penyuluhan kepada penduduk akan bahaya yang dapat ditimbulkan dan bersama-

sama dengan pemilik lahan untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat adanya 

pertambangan batu kapur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Aktivitas penambangan batu kapur di Desa Tlogotirto meliputi: 1) luas 

penguasaan lahan, sebagian besar responden mempunyai lahan pertanian 

kurang dari 0,5 Ha, 2) kepemilikan lahan, sebagian besar responden bekerja 

pada lahan milik orang lain, 3) pengambilan batu kapur, rata-rata responden 

mampu mengambil batu kapur 2 m3  perharinya, 4) jenis peralatan yang 

digunakan antara lain: cangkul, gancu dan keranjang, 5) kedalam rata-rata 

galian, sebanyak 73,21 % responden menggali sedalam 1-1,5 m perhari, 6) 

waktu penambangan, dimulai pukul 08.00-17.00 WIB, dan 7) perlakuan 

terhadap bekas galian, responden membiarkan saja bekas galian tanpa 

menutupnya kembali. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan batu kapur antara lain: 

1) perubahan terhadap lingkungan yang meliputi perubahan morfologi daerah 

penmabangan batu kapur, resiko terjadinya tanah longsor dan kondisi jalan 

desa yang rusak, 2) perubahan terhadap sosial masyarakat, munculnya 

kompetisi antar penambang yang memicu ketidakharmonisan dan 3) 

perubahan terhadap ekonomi penduduk, penambang mendapat penghasilan 

tambahan dari bekerja sebagai penambang batu kapur. 



 

3. Pendapatan rata-rata dari penambangan batu kapur sebesar Rp 158.839,00 

perorang perbulan. Rata-rata pendapatan total sebesar Rp 335.000,00 

perorang perbulan. Sumbangan pendapatan dari penambangan batu kapur 

terhadap pendapatan dari pertanian sebesar 47,4% yang termasuk dalam 

kriteria sumbangan pendapatan yang ketiga yaitu cukup 

 
B. Saran 

1. Penduduk hendaknya melakukan penambangan batu kapur secara bijaksana 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. 

2. Untuk menghindari persaingan tidak sehat diantara penambang dan pemilik 

lahan penambangan dalam mendapatkan konsumen dan pemasaran, maka 

perlu koordinasi antara pemilik lahan penambangan sehingga diharapkan 

akan terjadi kerjasama yang baik. 

3. Pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten lebih memperhatikan 

wilayah-wilayah pertambangan yang ada di daerahnya agar dalam 

pelaksanaan penambangannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 

4. Diupayakan menciptakan sektor matapencaharian lainnya sebagai penopang 

kehidupan masyarakat setempat secara aman, bijaksana dan berkelanjutan 

tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. 

5. Bekas galian penambangan batu kapur hendaknya ditutup dan di tanami 

kembali agar terjaga kelestarian lingkungan pertambangannya. 
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