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Golongan C 
 
Sungai Gung yang terletak di Kabupaten Tegal merupakan salah satu aset dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk menambah Pendapatan Daerah 
(PAD), produk dari sungai Gung yang bermanfaat adalah pasir, batu-batuan, 
kerikil yang berasal dari lereng gunung Slamet merupakan karunia dari Tuhan 
yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
Bagaimana usaha pelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan di sungai 
Gung perlu dteliti. 
 Permasalahan dalam skripsi  ini dibatasi pada pemecahan beberapa 
masalah yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan usaha pertambangan bahan galian 
golongan c di Kabupaten Tegal, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan 
pertambangan dan upaya mengatasi dampak yang terjadi akibat usaha 
pertambangan pasir. Tujuan Penelitian ini bagi Pemerintah daerah untuk memberi 
masukan bagaimana dampak dan pengaturan pertambangan di sungai Gung. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Data dikumpulkan dari 
sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa nara sumber dari staff 
Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal, 
Penambang pasir Ber-SIPD, Penambang Pasir tidak Ber-SIPD, Tokoh masyarakat 
di sekitar penambangan, Kepala Dipenda Kabupaten Tegal, Kepala BPS 
Kabupaten Tegal. Data dari narasumber diperoleh dengan mewawancarai dan 
merekam orang-orang yang terkait dengan usaha pertambangan bahan galian 
golongan C di Kabupaten Tegal. Data yang terkumpul berupa data jumlah 
penambang ber-SIPD, data berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan 
pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan c di Kabupaten Tegal. 
Teknik Triangulasi digunakan untuk mengecek objektivitas dan keabsahan data 
dan dianalisis menggunakan interactive analisis model. 
 Hasil penelitian menunjukan untuk pelaksanaan peraturan usaha 
pertambangan bahan galian golongan c belum sepenuhnya ditegakkan baik dari 
Pemerintah Daerah maupun para pelaku penambangan sendiri bisa dilihat dari 
jumlah penambang yang ber-SIPD hanya sedikit dibandingkan para penambang 
ilegal itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan pasir di Sungai 
Gung berupa dampak negatif dan dampak postif, adapun dampak negatifnya 
adalah berubahnya aliran sungai Gung, tanggul yang kritis, jalan sekitar 
penambangan menjadi rusak, sedangkan dampak positifnya usaha pertambangan 
bahan galian golongan C menyerap lapangan kerja yang berakibat pada 
berkurangnya angka pengangguran di sekitar lokasi penambangan, adanya 
kegiatan-kegiatan usaha di sekitar lokasi penambangan sebagai contoh adanya 
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warung-warung makan, tambal ban. Upaya mengatasi dampak lingkungan yang 
terjadi akibat penambangan pasir sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal dan para penambang itu sendiri, tetapi dari hasil penelitian 
upaya tersebut dirasakan kurang maksimal tidak sebanding dengan apa yang 
mereka dapatkan dari usaha pertambangan itu, adapun contoh upaya yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah mengadakan normalisasi 
sungai Gung, mengadakan penyuluhan-penyuluhan rutin, sedang  upaya para 
penambang sebatas melakukan kegiatan penambangan seperti yang diatur dalam 
ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. 
 Saran penulis demi perbaikan dalam pelaksanaan usaha pertambangan 
bahan galian golongan c di Kabupaten Tegal adanya kerjasama antara Pemerintah 
Daerah masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang ada di daerah 
mereka, Peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Tegal lebih dioptimalkan lagi sehingga akan lebih menjamin 
terciptanya penegakan hukum khususnya penegakan hukum lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada 

lingkungan hidup sekitarnya.Dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik sandang pangan maupun papan/perumahan.Tumbuh berkembangnya 

pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa 

dampak negative maupun positif terhadap lingkungan hidup. 

Oleh sebab itu kita bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengembangkan 

Lingkungan Hidup agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan 

bangsa Indonesia,demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.Emil 

Salim mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah : Secara umum Lingkungan hidup 

diartikan sebagai segala benda,kondisi keadaan dan pengaruh semua hal yang 

terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup 

termasuk kehidupan manusia (Salim,1981: 34) 

 Emil Salim memberikan penjelasan mengenai sumber alam kita bahwa :  

Sumber alam kita umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa 
diperbaharui (seperti hutan,perikanan,dan lain-lain) dan sumber alam yang 
tidak bias diperbaharui seperti minyak,gas,batubara,gas alam,dan lain-lain. 
Dari sudut pemakaian,sumber alam yang tidak bias diperbaharui harus 
dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber alam ini perlu 
dipakai untuk diperbarui landasan pembangunan daerah yang 
bersangkutan. Sumber alam yang bisa diperbarui harus dikelola menurut 
pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam (Salim,1986 : 13) 
  
 Salah satu contoh sumber daya alam kita adalah bahan-bahan galian yang 

terkandung dalam bumi Indonesia. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur 
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didalam Undang-Undang  Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 

Pertambangan. Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 

disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari : 

1.   Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis 

untuk  pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara. Seperti ; 

minyak bumi,aspal dan lain-lain. 

2. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup 

orang banyak seperti ; emas,besi,pasir besi, dan lain-lain. 

3. Golongan bahan yang tidak  termasuk dalam golongan A dan B yakni ; 

galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat 

internasional,seperti nitrat,asbes,batu apung,batu kali, pasir,tras,dampal dan 

lain-lain. 

 Pemanfaatan bahan-bahan galian tersebut diatas dalam suatu peraturan 

perundang-undangan agar pemanfaatannya tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan. Seharusnya sejalan dengan pemikiran Undang-Undang Nomor 

23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan, Pelaksanaan 

dan Pengawasan Pertambangan bahan-bahan galian ini melibatkan 

Pemerintah,Pengusaha dan Masyarakat. 

 Pemanfaatan bahan galian golongan C tersebut diatas menimbulkan 

masalah Lingkungan hidup,di Kabupaten Tegal khususnya di sungai Gung 

terdapat penambang pasir secara illegal atau liar ,penambangan pasir liar di sungai 

Gung mengakibatkan perusakan lingkungan hidup dengan terjadinya longsor 

tebing di desa Kajen, desa Pandawa Kecamatan Lebaksiu. Kejadian tersebut 
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dipicu adanya penambang pasir baik yang sudah berizin maupun tanpa izin 

sehingga merusak aliran air sungai Gung. 

 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan 

Bahan Galian Golongan C di Jawa Tengah menyebutkan bahwa usaha 

penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan Surat Ijin 

Penambangan Daerah (SIPD). Surat izin tersebut dikeluarkan Gubernur setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan 

lain yang terkait dengan hak atas tanah dan gangguan lingkungan. 

 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 menyebutkan 

ketentuan mengenai luas wilayah Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) adalah : 

a) Perorangan, maksimal 10 hektare dalam satu lokasi 

b) Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) dengan luas wilayah sampai 50 

hektare hingga 1000 hektare diberikan Gubernur setelah mendapat 

persetujuan Menteri Pertambangan Dan Energi dalam hal ini Direktur 

Jendral Pertambangan Umum. 

c) Pemegang Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) dapat menciutkan atau 

menutup wilayah pertambangan. 

Pertambangan Bahan Galian Golongan C khususnya pasir juga 

mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat sekitar Penambangan. Hal ini dituntut kesadaran masyarakat dan 

penambang dalam perlindungan Lingkungan hidup di lokasi penambangan pasir. 

Kesadaran masyarakat ini termasuk pula dalam memahami semua peraturan 

perudang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup dan 
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Pertambangan. Dengan kurang kesadaran masyarakat dan pengusaha 

pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi. Disamping 

itu adanya pihak tertentu yang semata-mata ingin mengambil keuntungan dengan 

mengabaikan kondisi lingkungan yang ada. 

 Kerusakan lingkungan di Kabupaten Tegal khususnya disekitar lokasi 

penambangan pasir sungai Gung, disebabkan adanya penambangan pasir oleh 

para pengusaha pertambangan pasir yang menggunakan izin maupun tidak 

berizin. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berusaha mengatasi masalah 

tersebut dengan menertibkan para pengusaha penambang pasir,salah satunya 

dengan mengeluarkan Surat Ijin Penambangan Daerah. 

 Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambangan pasir dapat berupa 

dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan pasir 

tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap pajak yang dikenakan kepada 

pengusaha legal terhadap usaha penambangan pasirnya menunjuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 1 Nomor 13 tentang Pajak Daerah bagi 

Penambangan bahan Galian Golongan C sedang bagi para penambang pasir illegal 

atau yang tidak mempunyai Surat Ijin Penambangan Daerah mereka dapat 

memperoleh hasil dari usahanya tersebut, selain itu juga menambah adanya lapangan 

kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif tersebut adanya kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir tersebut menjadikan suatu 

permasalahan yang harus dituntut kesadarannya oleh semua pihak. 

 Maka dari itu perlu adanya usaha pelestarian lingkungan hidup untuk 

menghindari kerusakan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Tegal dan Pengusaha Pertambangan Pasir maupun masyarakat sekitar. Oleh sebab 

itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengeluarkan Surat Ijin Penambangan 

Daerah guna meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penambangan pasir 

agar berjalan dengan baik. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) 

merupakan upaya untuk konservasi sumber daya alam,sehingga dampak negatif 

terhadap fungsi lingkungan hidup dapat berkurang atau diminimalkan. Meskipun 

Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah diberlakukan masih banyak juga 

penambangan pasir yang melakukan pelanggaran.Sehingga kerusakan-kerusakan 

disekitar lokasi penambangan pasir terus terjadi. 

 Surat Ijin Penambangan Daerah lebih lanjut diatur dalam suatu Peraturan 

Daerah untuk provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 1994 yaitu Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di 

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,Di Kabupaten Tegal diatur dalam 

Keputusan Bupati Nomor 545/32/1999 tentang pengaturan pengamanan sungai 

Gung dalam hubungan dengan penambangan bahan galian golongan C tanggal 15 

September 1999 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

DALAM PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (STUDI 

KASUS DI KABUPATEN TEGAL)” 

 
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Penegakan hukum lingkungan memberi hasil apabila hukum tersebut 

ditegakkan oleh kelembagaan yang memang benar-benar siap dari segi 
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kemampuan, dan sarana (fasilitas) untuk menegakkan hukum lingkungan secara 

adil berdasarkan prinsip equality before the law, semua sama di depan hukum 

.Tetapi apakah secara kelembagaan aparat penegak hukum lingkungan di 

Indonesia (baik di tingkat pusat maupun daerah ) benar-benar telah 

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitasnya secara mantap ? 

Sekedar contoh, berubah-ubahnya pernyataan Kementrian Lingkungan Hidup 

tentang tercemarnya lingkungan dalam kasus Buyat dapat menimbulkan opini 

publik bahwa secara kelembagaan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) belum 

benar-benar siap untuk melakukan proses pembuktian yang nantinya penting 

dalam proses litigasi. Diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mencerminkan 

kelembagaan di Indonesia  belum siap untuk menolak tekanan perusahaan-

perusahaan swasta besar untuk tetap menambang dikawasan hutan lindung, belum 

lagi persoalan yang menyangkut dampak negatif dari otonomi daerah. 

 Mengingat terlalu luasnya jenis-jenis bahan galian golongan C maka 

penulis perlu untuk memberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan 

diteliti,dengan harapan mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pihak lain 

yang membacanya, dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai jenis-jenis 

bahan galian golongan C yang berupa penambangan pasir di Kabupaten Tegal 

khususnya di aliran sungai Gung,Dampak dari pertambangan pasir,usaha-usaha 

dari Pemerintah untuk mengatur usaha pertambangan pasir, serta upaya-upaya 

yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan hidup. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka penulis  menyusun 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan usaha pertambangan bahan galian 

golongan C (Pasir) di Kabupaten Tegal ? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan bahan 

galian golongan C (Pasir) di Kabupaten Tegal ? 

3. Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan  pasir 

sungai Gung di Kabupaten Tegal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peraturan usaha 

pertambangan pasir di Kabupaten Tegal. 

b) Untuk mengetahui dampak lingkungan hidup pada usaha pertambangan 

pasir di Kabupaten Tegal. 

c) Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi dampak lingkungan 

hidup akibat pertambangan pasir sungai Gung di Kabupaten Tegal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  a. Manfaat Praktis adalah :  

 1. Bagi Peneliti 
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Manfaat praktis bagi peneliti adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan 

memenuhi persyaratan akademik pada jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan. 

 2. Bagi Masyarakat 

     Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk memberi informasi    

mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C melalui 

pengaturan perizinan dan mempersyaratkan tata cara penambangan 

yang berwawasan lingkungan. 

 3. Bagi Penambang 

     Manfaat praktis bagi penambang adalah untuk memberikan masukan 

kepada pengusaha pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Tegal. 

 4. Bagi Pemerintah Daerah 

     Manfaat praktis bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan masukan 

kepada Pemerintah Daerah, bagaimana dampak dan pengaturan 

pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Tegal.  

 b. Manfaat Teoritis adalah : 

  1. Untuk menambah wawasan pada ilmu hukum khususnya dalam 

bidang hukum lingkungan pada jurusan ilmu hukum program studi 

ilmu hukum dan seluruh kalangan akademik pada 

umumnya.Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya terutama dalam lingkup hukum lingkungan. 
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 2. Untuk menambah khasanah perbendaharaan pada perpustakaan 

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan khususnya hukum 

lingkungan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara garis besar sistematika skripsi dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu awal,bagian utama,bagian akhir. 

a. Bagian awal terdiri dari : 

1. Halaman Pengesahan 

2. Halaman Motto 

3. Kata Pengantar 

4. Sari 

5. Daftar Isi 

b. Bagian Utama berisi : 

Bab I Pendahuluan  

1. Latar Belakang Permasalahan 

2. Penegasan Istilah 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

4. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab II Landasan Teori 

Bab III Metode Penelitian 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab V Penutup 
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c. Bagian Akhir atau Penutup berisi : 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN ATAU 

KERANGKA TEORITIK 
 

2.1.  Lingkungan Hidup 

  2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup  

 Menurut Emil Salim dalam bukunya Lingkungan Hidup Dan 

Pembangunan, pendapatnya mengenai Lingkungan Hidup adalah : Segala 

benda,kondisi,keadaan,dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita 

tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup,termasuk kehidupan 

manusia (Emil Salim,1981: 34) 

 Otto Soemarwoto memberikan penjelasan tentang lingkungan atau 

lingkungan hidup sebagai berikut : Environment adalah istilah bahasa 

Inggris untuk lingkungan hidup di Indonesia banyak kita gunakan istilah 

lingkungan atau Lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan 

suatu organisme hidup ialah segala sesuatu di sekeliling organisme itu 

yang berpengaruh pada kehidupannya.(Otto Soemarwoto,1985 : 38) 

Dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dijelaskan bahwa : Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak 

mengenal batas wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah 

administratif, akan tetapi Lingkungan hidup yang berkaitan dan 
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pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. 

Pengertian Lingkungan Hidup disebutkan dalam pasal 1 ( butir 2 ) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, yaitu kesatuan ruang dengan 

semua benda,keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

    2.1.2. Pelestarian Lingkungan Hidup 

Undang-Undang No 23 tahun 1997 pasal 1 angka 5 menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan Pelestarian Lingkungan hidup adalah 

“Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya 

tampung Lingkungan Hidup” , Daya dukung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pri kehidupan manusia 

dan makhluk hidup lain.  

  2.1.3.  Dampak Lingkungan Hidup 

   Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 1 ayat 2 menyebutkan 

bahwa : Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup 

yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. 

  Otto soemarwoto menjelaskan tentang arti dari dampak sebagai berikut  

  Dampak adalah suatu aktifitas, aktifitas tersebut bersifat alamiah, baik 

kimia,fisik ,maupun biologi.(Soemarwoto,1985) 
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   Dampak lingkungan hidup dari usaha pertambangan pasir, salah 

satunya kerusakan lingkungan penambangan. KEP.MNLH/101/1996 pasal 

1 ayat 4 menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan penambangan adalah : 

berubahnya karakteristik lingkungan penambangan, sehingga tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

2.1.4. Pengawasan Lingkungan Hidup 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep.43/MENLH/10/1996 

tentang criteria kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan penambangan 

bahan galian golongan C jenis lepas dataran. Pasal 6-12 menyatakan tentang 

pengawasan dan pembinaan antara lain : 

Pasal 6  

Pembinaan bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C 

jenis lepas daratan adalah : 

a). Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri 

b). Teknis penambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi  

c). Teknis pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Bapedalda 

Pasal 7 

Gubernur/Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah tingkat II dalam 

proses pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD),selalu 

berpedoman kepada peraturan yang selama ini berlaku.Wajib 

mencantumkan criteria kerusakan lingkungan yang tidak boleh dilanggar 

oleh penanggung jawab usaha/kegiatan dalam SIPD 
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Pasal 8 

Bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas 

didataran yang wajib menyusun AMDAL apabila hasil studi mewajibkan 

persyaratan pengendalian kerusakan lingkungan lebih ketat dari criteria 

dari kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 

keputusan ini maka persyaratan yang lebih ketat berlaku baginya. 

Pasal 9 

Penanggung jawab usaha/kegiatan penambangan bahan galian 

golongan C jenis lepas daratan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada: 

a). Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Tingkat II 

b). Kepala Bapedal 

c). Menteri 

d). Mendagri Cq Ditjen Bangda 

e). Menteri Pertambangan dan Energi Cq Direktorat teknik pertambangan 

umum 

f). Institusi terkait yang dipandang perlu 

Pasal 10 

Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Tingkat II,Bapedal dan instansi 

teknis melakukan pemantauan terhadap usaha/penambangan bahan galian 

golongan C  
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Pasal 11  

Apabila hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat I 

menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan maka 

gubernur/Bupati/Walikotamadaya/Kepala daerah Tingkat II segera 

menetapkan langkah-langkah kebijakan setelah mendapat pertimbangan 

dari Bapedal dan instansi teknis 

 Pasal 12 

 1.  Bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas 

daratan 

a.  Yang sedang berlangsung/yang masa penambangannya telah 

berakhir maka wajib dilakukan evaluasi oleh 

Gubernur/Bupati/Walikotamadya/Kepala daerah tingkat

 II berdasarkan criteria kerusakan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam keputusan ini  

b.  Bagi kegiatan yang sedang dalam proses permohonan dan 

perpanjangan SIPD    setelah ditetapkan  lingkungan 

sebagimana dimaksud dalam keputusan ini.  keputusan ini 

wajib disesuaikan dengan criteria kerusakan 

2. Berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf 

a, Gubernur/Bupati/Walikotamadya/Kepala daerah tingkat II 

menetapkan langkah pengendaliannya dengan memperhatikan 

pertimbangan dari kepala Bapedal  
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2.2.  Bahan Galian 

2.2.1.  Penggolongan Bahan Galian   

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang-

Undang  Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. 

Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 

disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari : 

1.   Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti 

strategis untuk  pertahanan dan keamanan serta perekonomian 

Negara. Seperti ; minyak bumi,aspal dan lain-lain. 

2. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin 

hajat hidup orang banyak seperti ; emas,besi,pasir besi, dan lain-

lain. 

3. Golongan bahan yang tidak  termasuk dalam golongan A dan B 

yakni ; galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran 

yang bersifat internasional,seperti nitrat,asbes,batu apung,batu kali, 

pasir,tras,dampal dan lain-lain. 

  2.2.2. Pengaturan Pertambangan Bahan-Bahan Galian  

 Undang-undang Nomor 11 tahun 1997 pada pasal 4 menyebutkan 

bahwa “Pelaksanaan penguasaan Negara dan pengaturan usaha 

pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B dilakukan oleh 

menteri dan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah,dalam hal ini Pemerintah Daerah tingkat I tempat terdapat bahan 

galian golongan tersebut” tetapi dengan memperhatikan pembangunan 



17 

 

daerah khususnya dan Negara pada umumnya menteri dapat menyerahkan 

pengaturan tata usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-

bahan galian golongan B (Vital) kepada Pemerintah Daerah tingkat I 

 Hal-hal mengenai pertambangan bahan galian golongan C 

menggunakan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan 

antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-

pokok  pertambangan. 

b. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan 

bahan galian 

d. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 

03/P/M/Pertamben/1981 tentang pedoman pemberian surat izin 

pertambangan daerah untuk bahan galian yang bukan strategis dan 

bukan vital (bahan galian golongan C) 

e. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 532K/201/1992 

tentang pedoman teknis penyusunan penyajian informasi 

lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk usaha 

pertambangan bahan galian golongan C 

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 

1453K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintah di bidang Pertambangan umum 
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

h. Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku  

  2.2.3. Bahan galian golongan C 

 Sehubungan dengan penggolongan bahan-bahan galian, pada pasal 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980,tentang penggolongan 

bahan-bahan galian menyebutkan bahwa bahan galian golongan C terdiri 

dari : 

a. Yarosit,leusit,tawas(alum),oker 

b. Nitrat-nitrat,pospat-pospat,garam batu (halite) 

c. Asbes,talk,grafit,magnesit 

d. Batu permata, batu setengah permata  

e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar,gips,bartenit 

f. Batu Apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome,tanah serap (full 

earth) 

g. Marmer,batu tulis 

h. Batu kapur,doomit,kalsit 

i. Granit, andesit, basal,trakit,tanah liat dan pasir sepanjang tidak 

mengandung unsure-unsur mineral golongan A maupun B dan 

jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 

 Lampiran II Kep-43/MENLH/10/1996 tanggal 25 Oktober 1996 

menyebutkan bahwa : lubang galian adalah lubang yang terbentuk akibat 

penambangan bahan galian golongan C. Sedangkan istilah bahan galian 
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sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1967 pasal 2 

huruf a “mengandung arti unsur-unsur kimia,mineral-mineral,bijih-bijihan 

dan segala macam batuan mulia yang merupakan endapan alam. 

 Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dikenal 

macam kegiatan usaha pertambangan,meliputi 

1. Penyelidikan umum 

2. Eksplorasi 

3. Eksploitasi 

4. Pengolahan dan pemurnian 

5. Pengangkutan  

6. Penjualan 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 

tentang pokok-pokok pertambangan pada bagian penjelasan pasal 3 

disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari golongan 

strategis,golongan vital,dan golongan yang tidak termasuk dalam golongan 

strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing bahan galian 

sendiri. 

 2.2.4. Pasir Sebagai Salah Satu Bahan Galian Golongan C 

  Sehubungan dengan penggolongan bahan-bahan galian,pada pasal 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan 

bahan-bahan galian menyebutkan bahwa pasir merupakan bahan galian 

golongan C. 
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  Disebutkan pula dalam ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri 

Pertambangan dan Energi No 03/P/M Pertamben/1981 tentang Pedoman 

Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian 

yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C 

diantaranya pasir) bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C 

hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) 

   Surat Ijin Pertambangan Daerah menurut pasal 1 huruf C Keputusan 

Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 adalah 

“Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua 

atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk 

usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan. 

 Mengenai pemberian Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), 

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 

pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa SIPD diberikan oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian golongan C. 

 

2.3. Pertambangan Pasir  

  2.3.1.  Pengertian Pertambangan pasir 

   Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

pertambangan adalah : urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai 

tambang (Badudu Zairi,1994: 1413) 
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   Pasir digolongkan sebagai partikel berukuran kurang dari 0,079 

inci atau 2 mm diameternya, dari ukuran batu kerikil. (Brian J 

Skinner,1984 : Hal 54 ) 

2.3.2. Kajian lingkungan pada usaha pertambangan pasir 

(AMDAL/UKL-UPL) 

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaanya 

sehingga langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan 

dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin , bahwa Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha/usaha kegiatan yang 

mempunyai dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 

1999,pasal 1 menyebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar penting suatu kegiatan 

yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha /kegiatan  

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

(AMDAL), dampak besar dan penting adalah perubahan Lingkungan 

Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan  

Usaha-usaha yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak 

besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup diantaranya adalah 
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pertambangan pasir yang merupakan salah satu kegiatan eksploitasi 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

tahun1999,menyebutkan criteria mengenai dampak besar dan penting 

suatu usaha/kegiatan terhadap Lingkungan Hidup antara lain : 

a) Jumlah manusia yang akan terkena dampak 

b) Luas wilayah persebaran dampak 

c) Intensitas dan lamanya berlangsung 

d) Banyaknya komponen berlangsung 

e) Sifat komulatif dampak  

f) Berbalik (Reversible) /tidak berbaliknya (Irreversible) dampak 

Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting 

ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak 

lingkungan. Dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan 

lingkungan maka bagi rencana usaha yang tidak ada dampak pentingnya 

diwajibkan membuat UKL-UPL baik Analisis Mengenai  Dampak 

Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL adalah syarat untuk 

mendapatkan izin melakukan usaha. 

Kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan 

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Upaya pengelolaan 

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan adalah serangkaian 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh 
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pemrakarsa suatu rencana usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan 

menyusun AMDAl,yaitu kegiatan yang tidak akan menimbulkan dampak. 

Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan 

lingkungan terdiri dari 2 kategori yaitu : 

Harus melewati suatu kajian lingkungan terlebih dahulu yang disebut 

dokumen UKL-UPL : Tidak perlu melewati kajian lingkungan dalam 

dokumen UKL-UPL 

Ada beberapa kegiatan yang walaupun tidak akan menimbulkan 

dampak penting tetap membutuhkan identifikasi dampak terlebih dahulu 

sebelum dapat dipastikan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungannya , identifikasi dampak ini dibutuhkan karena ada 

kombinasi antara frekuensi kegiatan yang tinggi dengan intensitas dampak 

yang tinggi sehingga menyebabkan munculnya ketidak pastian pengelolaan 

dampak yang perlu dikomunikasikan kepada pihak terkait lainnya. 

Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 

2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang : Jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan 

Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (AMDAL), dalam bidang pertambangan umum antara lain :  

a) Luas Perijinan (KP) > = 200 ha 

b) Atau luas daerah terbuka = 50 ha 

c) Untuk pertambangan (Komulatif/perth) 

d) Untuk bahan galian bukan logam/bahan galian golongan C > = 250.000 

m³/th 
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2.3.3. Dampak Usaha Pertambangan pada Lingkungan Hidup 

Dampak penting terhadap lingkungan antara lain : Merubah 

bentang alam, Ekologi dan Hidrologi, lama kegiatan juga akan 

memberikan dampak penting terhadap kualitas udara,kebisingan, getaran 

apabila menggunakan bahan peledak serta dampak dan limbah cair yang 

dihasilkan. 

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambangan pasir dapat 

berupa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari 

penambangan pasir tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap 

pajak yang dikenakan kepada pengusaha legal terhadap usaha 

penambangan pasirnya menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 

tahun 2001 pasal 1 Nomor 13 tentang Pajak Daerah bagi Penambangan 

bahan Galian Golongan C sedang bagi para penambang pasir illegal atau 

yang tidak mempunyai Surat Ijin Penambangan Daerah mereka dapat 

memperoleh hasil dari usahanya tersebut, selain itu juga menambah 

adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif 

tersebut adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

penambangan pasir tersebut menjadikan suatu permasalahan yang harus 

dituntut kesadarannya oleh semua pihak sebagai contoh berubahnya aliran 

sungai Gung dan longsor tebing di kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

Kajian Lingkungan yang dibutuhkan dikenal dengan nama 

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL). Dokumen ini berisi uraian singkat dari proses 
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identifikasi  dampak yang dilakukan secara sistematis dan program 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan. 

Dokumen UKL-UPL dibutuhkan bagi kegiatan yang tidak wajib 

AMDAL yang masih memerlukan identifikasi dampak akibat 

ketidakpastian yang muncul dari kombinasi frekuensi kegiatan dan 

intensitas dampak yang relative tinggi sehingga perlu dikomunikasikan 

kepada pihak lain yang terbaik. 

Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak penting yang 

berfrekuensi kegiatan dan dampak intensitas dampaknya relatif rendah 

sehingga tidak ada lagi ketidakpastian masalah pengelolaan dampaknya 

tidak perlu menyusun dokumen UKL-UPL,dan pendapat langsung 

melakukan berbagai upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan 

yang sesuai dengan standar norma yang berlaku. 

 

2.4  Penegakan Hukum Lingkungan 

 2.4.1.  Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum menurut Andi Hamzah dalam bukunya 

Penegakan Hukum Lingkungan mengatakan bahwa Penegakan hukum 

bukan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja,melainkan 

mempunyai makna yang luas meliputi preventif ( negosiasi , supervisi, 

penerangan, nasihat,dan sebagainya ) ,represif ( dimulai dengan 

penyelidikan , penyidikan, sampai dengan penerapan sanksi baik 

administratif maupun hukum pidana ) . (Andi Hamzah,2005:49) 



26 

 

Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi segi preventif 

dan represif ), cocok dengan kondisi Indonesia, yang unsur Pemerintah 

turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap 

aturan yang dibuat akan dipatuhi masyarakat untuk ketertiban bersama. 

2.4.2. Penegak Hukum 

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu 

instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan 

,perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri , baik secara individual maupun 

kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan 

umum (algemeen belang ; public interest ). (Andi Hamzah,2005:50) 

Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum 

yang instrumen dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama 

atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi,jaksa dan Pemerintah 

daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah 

yang sudah ada , yaitu Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang 

terdiri dari ketiga unsur tersebut. 

Karena yang mengeluarkan izin bukan saja Pemerintah daerah 

tetapi juga departemen dengan jajarannya ke bawah,maka sudah jelas jika 

terjadi pelanggaran hukum (lingkungan khususnya) mereka pun 

seharusnya ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak 

kepolisian dan kejaksaan. 
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2.4.3. Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia Khususnya 

Penegakan dalam Hukum Lingkungan 

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Penegakan Hukum 

Lingkungan faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya suatu peraturan di 

Indonesia adalah : 

 a.  Yang Bersifat Alamiah 

Penduduk Indonesia terdiri atas 210 juta jiwa dari berbagai suku 

bangsa yang beraneka ragam kebudayaan, bahasa, dan 

agamanya,mendiami ribuan pulau-pulau yang sebagian besar sulit 

komunikasinya.Keanekaragaman suku bangsa ini memperlihatkan persepsi 

hukum yang berbeda ,terutama lingkungannya yang lebih netral sifatnya 

dibandingkan dengan hukum yang lain. 

 b. Kesadaran Hukum (Kadarkum) Masyarakat Masih Rendah 

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum disamping 

penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk 

menghilangkan kendala diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang 

mendidik memberi penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali 

dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode di samping 

substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat. 

c. Khusus Untuk Penegakan Hukum Lingkungan,Para Penegak 

Hukum Belum Mantap dan Profesional 

Belum dapat dikatakan para penegak hukum kita sudah menguasai 

selak beluk hukum lingkungan , bahkan mungkin pengenalan hukum (law 
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acquaintance), lengkungan masih kurang . hal ini hanya dapat diatasi 

dengan pendidikan dan latihan disamping orangnya harus belajar sendiri 

dengan membaca buku , mengikuti pertemuan ilmiah ,seperti seminar dan 

lain-lain. Disamping itu belum ada spesialisasi di bidang ini. Belum ada 

jaksa khusus lingkungan,belum ada polisi khusus lingkungan. 

 d. Pembiayaan 

Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di 

samping penguasaan teknologi dan manajemen. Dalam penegakan hukum 

lingkungan ada dua sisi . Sisi yang pertama adalah kaidah atau 

norma,sedangkan sisi yang lain adalah instrumen, yang merupakan alat untuk 

mempertahankan ,mengendalikan dan menegakkan kaidah (norma) itu. 

Ada 3 instrumen utama menegakkan hukum lingkungan : 

1. Instrumen Administratif 

2. Instrumen Perdata 

3. Instrumen Pidana 

Khusus untuk orang Indonesia,orang lebih cenderung mempergunakan 

instrumen hukum  pidana daripada hukum perdata, karena seiring dengan 

proses perdata yang berlarut-larut. Jika pada akhirnya perkara sudah 

selesai ,eksekusinya menjadi berlarut-larut.Jelas eksekusi putusan dalam 

pidana lebih lancarkarena berada di tangan jaksa yang mempunyai 

wewenang memakai alat paksa yang jelas. 

Oleh karena itu , jika memang Pemerintah dan Masyarakat ingin 

meningkatkan dan menggalangkan suatu peraturan untuk menegakkan 
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hukum (khususnya hukum lingkungan) diperlukan pendidikan dan 

pelatihan para penegak hukum kita termasuk pejabat administrasi bahkan 

masyarakat luas sadar lingkungan, kemudian melakukan usaha penegakan 

hukum termasuk yang preventif (compliance) atau penataan hukum 

sebagai bagian peningkatan kesadarn hukum rakyat. 

SIKLUS PENGATURAN 

(REGULATORY CHAIN) 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Andi Hamzah,2005:56) 
 

Penegakan hukum (law enforcement; rechtshandhaving) lingkungan 

merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (regulatory chain) 

perencanaan kebijakan (policy planning) tentang lingkungan , yang urutannya 

sebagai berikut : 

      Perundang-undangan 
       (Legislation, 

wet enregel Geving)   
     Penentuan     

   Standar 
   (normzetting)

Penegakan Hukum 
(Law Enforcement) 

          Pemberian izin  
             (Licensing) 
   Penerapan 
     (Implementation)
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1. Perundangan (legislation,wet en regelving) 

2. Penentuan standar (standard setting, norm setting) 

3. Pemberian izin (licensing, vergunning verlening) 

4. Penerapan (implementation, uitvoering) 

5. Penegakan hukum (law enforcement,rechsthandhaving) 

Dari mata rantai siklus pengaturan (regulatory) perencanaan kebijakan hukum 

lingkungan dapat dilihat bahwa dimanapun dan terlebih-lebih di Indonesia, yang 

paling lemah adalah penegakan hukum. Khusus untuk Indonesia, selain dari 

sebab-sebab yang umum sifatnya artinya terdapat di seluruh dunia , terdapat pula 

sebab-sebab yang khusus.  (Andi Hamzah,2005:53) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku 

yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 1994;3). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang usaha 

pertambangan bahan galian golongan C (Pasir) beserta dampak dari usaha 

pertambangan pasir terhadap lingkungan dan usaha pelestariannya.Sehingga 

dalam memperoleh data tersebut dibutuhkan observasi lapangan untuk 

memperoleh data primer.  

 

3.2. Metode pendekatan  

Teknik pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis,karena dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara factor yuridis 

dan faktor sosiologis, faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang 

berlaku berkaitan dengan penambangan bahan galian golongan C (Pasir), 

khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dan faktor sosiologis 

didasarkan pada faktor kenyataan yang terjadi, yang merupakan kajian bidang 

ilmu sosiologi dan lingkungan antara lain,pelaksanaan kebijakan pemerintah dan 

upaya penambang dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya 

pada pertambangan pasir. 
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3.3. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang 

penambangan bahan galian golongan C (pasir) dan usaha pelestarian 

lingkungan hidup di Kabupaten Tegal  

 

3.4. Fokus Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yang diskriptif. Penelitian deskriptif 

maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu 

mengenai : 

1. Pelaksanaan peraturan usaha pertambangan bahan galian golongan C (Pasir) 

di Kabupaten Tegal, yaitu bagaimanakah realita yang terjadi di lapangan 

tentang pelaksanaan peraturan usaha pertambangan bahan galian golongan C 

yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah daerah 

Kabupaten Tegal. 

2. Dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C 

(Pasir) di Kabupaten Tegal baik dampak pada masyarakat sekitar ataupun 

dampak terhadap sumber daya alam yang ada. 

3. Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan  pasir 

sungai Gung di Kabupaten Tegal. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Di dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data mengenai 

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu : 

 a. Studi lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer  

  Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1)    Observasi atau pengamatan 

Pengamatan ini dilakukan  dengan cara pengamatan langsung pada 

lokasi-lokasi kegiatan penambangan pasir bertujuan untuk melihat 

sistem penambangan, kegiatan penambangan pasir dan dampak yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. 

2)    Interview atau wawancara 

Dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan tanya 

jawab langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam 

kegiatan penambangan bahan galian golongan C (Pasir), 

menggunakan daftar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak-

pihak yang berhubungan dalam kegiatan penambangan bahan galian 

golongan C (Pasir) di Kabupaten Tegal,dalam hal ini :  

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan pertamanan 

Kabupaten     

    Tegal Bapak A.K. Halim, MM 

2. Staff Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan pertamanan  

Kabupaten  

    Tegal,Bapak Suratno S.ip 
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3. Para penambang pasir Bapak Ngudiyo, Ibu Paikem, Bapak 

Sutrisno.  

 3)  Dokumentasi 

Penulis juga akan menggunakan metode ini dengan jalan peneliti 

menyelidiki dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan 

sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh penulis dari hasil observasi dan wawancara dengan 

mencocokan kondisi yang ada dalam buku atau dokumen yang lain 

dengan kenyataan di lapangan. Beberapa dokumen yang dirujuk 

peneliti adalah : 

a. Peraturan daerah Kabupaten Tegal No 14 tahun 2002 tentang 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Keputusan Bupati Nomor 

545/32/1999 tentang pengaturan pengamanan sungai Gung 

dalam hubungan dengan penambangan bahan galian golongan 

C tanggal 15 September 1999 

 b. Studi Kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder  

     Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari : 

      1. Bahan Hukum Primer  

 Peraturan Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk 

menyusun skripsi. 

  Peraturan Perundangan yang digunakan antara lain : 
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967,tentang pokok-pokok 

pertambangan  

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1967, tentang pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

c) Keputusan Pertambangan dan energi nomor 

03/P/Pertambangan/1981 , tentang pedoman pemberian izin 

pertambangan daerah untuk bahan galian golongan yang bukan 

strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C) 

d) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 532 

K/201/MPE/1992,tentang Pedoman Teknis Penyusunan 

Penyajian Informatif Lingkungan,Rencana Pengelolaan 

Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Untuk 

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 

   2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain : 

      Literatur dan hasil penelitian yang terkait 

  3. Bahan Hukum Tersier 

     Kamus,Ensiklopedia,literature dan data-data yang mendukung 

penelitian   

     dalam menyusun skripsi ini. 

 

3.6. Objektivitas dan keabsahan data  

Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
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dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau pembanding terhadap data itu (Moleong,1994:178) 

Teknik Triangulasi penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lain 

yaitu dengan jalan : 

Teknik sama     Sumber berbeda 

 

 

   

  Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif ( Patton dalam Moleong 

1994;178) hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

  Selain itu juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu 

terdapat dua strategi dalam pemeriksaan keabsahan data (Patton dalam 

Moleong 94;178) : 

Wawancara 
Sumber informan A 

Sumber informan B 
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a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

tehnik pengumpulan data 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama  

 

3.7.  Metode Analisis Data 

 Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang harus 

dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian 

rupa, dan dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab 

pokok permasalahan. 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah interactive analysis 

models yaitu : 

a. Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya 

sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan 

b. Reduksi data 

Yaitu pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menanyakan, menggolongkan, 

mengarahkan , membuanag yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. (Miles 1992:1992:15-16) 
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c.  Sajian Data  

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut Miles (1992 

: 17-18). Penyajian data merupakan analisa merancang deretan kolom-kolom 

dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis, bentuk dta 

yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik. 

d. Verifikasi data /kesimpulan 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Yaitu merupakan 

validitasnya (Miles 1992 :19) tahap analisis data kualitatif diatas dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 

 

                    Pengumpulan                                             Penyajian Data 

 

 

 

                      

                    Reduksi Data                                      Kesimpulan-

kesimpulan 

                                                                                  Atau Penafsiran Data 

 

Sumber : Milles dan Huberman 1992: 20 
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3.8. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti membagi 4 tahap yaitu tahap sebelum ke 

lapangan , pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap 

pertama, pra lapangan, Peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun kedalam kegiatan penelitian yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian  

3. Membuat surat ijin penelitian 

4. Menentukan informasi pada responden yang akan membantu peneliti 

dengan syarat-syarat tertentu. 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal. 

Adapun Pelaksanaanya yaitu : 

1. Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penanguulangan 

Pencemaran Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Tegal Bapak Suratno S.iP. 

2. Mengambil foto yang diperlukan untuk sarana penunjang penelitian. 

3. Tahap ke tiga yaitu analisis data, setelah semua data yang di lapangan 

terkumpul, maka penelitian akan mereduksi, meyajikan data serta 

mengambil kesimpulan /verifikasi data. Setelah tahap analisis data 
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selesai dan telah diperoleh kesimpulan , maka penulis masuk pada 

tahap ke empat yaitu penulisan laporan, laporan penelitian ditulis 

berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. 

4. Pada tahap ke empat yaitu pekerjaan laporan dengan bersungguh-

sungguh mengambil data yang diperlukan di lapangan dengan 

menggunakan kemampuan yang dimiliki dan berusaha memahami latar 

penelitian dengan cara wawancara pengambilan data dan pengamatan 

yang sebenarnya terjadi di lapangan serta mengabadikan dengan 

mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian   
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Responden : Staff Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan  

  Pertamanan Kabupaten Tegal 

Alamat : Kudaile 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 

 

1. Bagaimanakah perkembangan penambangan pasir di sungai 

Gung mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi 

di sekitarnya? 

2. Peraturan apa saja yang menyangkut tentang penambangan pasir 

di Kabupaten Tegal ? 

3. Berapakah jumlah penambang pasir di Kabupaten Tegal ? 

4. Berapakah jumlah penambang pasir ber SIPD di Kabupaten 

Tegal ? 

5. Sejauh mana peran aktif Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 

menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi 

penambangan pasir sungai Gung? 

6. Bilamanakah suatu SIPD diberikan kepada para penambang 

pasir ? 

7. Dampak-dampak apa saja yang terjadi akibat adanya 

penambangan pasir di sungai Gung ? 

8. Bagaimanakah sistem penambangan pasir yang diijinkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tegal ? 

9. Bagaimana proses pengajuan SIPD ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Responden : Penambang pasir tidak ber-SIPD 

Alamat   : Danawarih 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

 

1. Berapa jumlah penambang pasir individu di lokasi penambangan 

sungai Gung? 

2. Alat apa sajakah yang digunakan dalam menambang pasir ? 

3. Berapakah harga jual pasir per m3 ? 

4. Alasan apa yang melatarbelakangi menambang pasir di Sungai Gung ? 

5. Tahukah dampak negatif dari penambangan pasir di sungai Gung ? 

6. Bagaimana usaha anda untuk mengurangi kerusakan lingkungan di 

sekitar penambangan ? 

7. Kenapa tidak mengajukan SIPD untuk legalnya suatu usaha ? 

8. Bagaimanakah proses kegiatan penambangan pasir individu di sungai 

Gung ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Responden : Penambang ber- SIPD 

Alamat   : Lebaksiu 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

 

1. Bagaimana proses pengajuan SIPD ? 

2. Alat-alat apa saja yang digunakan untuk penambangan pasir ? 

3. Bagaimana proses kegiatan penambangan pasir ? 

4. Setelah pasir di dapat, bagaimana proses pendistribusiannya ? 

5. Apakah dampak negatif dari penambangan pasir ? 

6. Usaha apa saja yang telah ditempuh untuk mengurangi kerusakan 

lingkungan akibat penambangan pasir ? 

7. Bagaimanakah nilai ekonomis untuk bahan galian pasir ? 

8. Berapakah pajak yang dibayarkan untuk penambangan pasir ? 
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DAFTAR INFORMAN 

 

1.  Nama   :  Sutrisno 

Pekerjaan : Staff Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Tegal 

Alamat : Kudaile Kecamatan Slawi 

2. Nama : Ngudiyo 

 Pekerjaan : Penambang Pasir 

 Alamat : Desa Kagok Kecamatan Slawi 

3. Nama : Paikem 

 Pekerjaan : Penambang Pasir 

 Alamat : Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu 

4. Nama : Sutrisno 

 Pekerjaan : Penambang Pasir 

 Alamat : Desa Kagok Kecamatan Slawi 

5. Nama : Sulistianto 

 Pekerjaan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tegal 

 Alamat : Desa Slawi Kulon 

 



 

45 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum 

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tegal 

1. Letak Georafis 

Menurut data Kantor Badan Pusat Statistik  Kabupaten Tegal,                            

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di provinsi Jawa 

Tengah dengan ibukota Slawi. Terletak antara 108o57’6 sampai 109o21’30 

Bujur Timur dan 6o50’41” sampai 7o15 15’30” Lintang Selatan. Dengan 

keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir 

utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi 

strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan 

Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah utara 

Kota Tegal dan Laut Jawa,sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah 

Barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan 

Kabupaten Banyumas. 
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Secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) 

kategori daerah, yaitu : 

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat,Suradadi dan Warureja. 

2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi , 

Talang, Tarub, Pagerbarang , Dukuhwaru , Slawi Lebaksiu sebagian 

wilayah Suradadi , Warureja Kedungbanteng dan Pangkah 

3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, 

Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong sebagian Pangkah dan 

Kedungbanteng (Badan Pusat Statistik,2004;4) 

Luas Wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 Hektar yang berupa 

tanah sawah dan tanah kering. Data yang bersumber dari Dinas 

Pertanian,Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal menginformasikan 

bahwa dalam tahun 2004 tidak ada pergeseran penggunaan lahan, dimana 

luas tanah sawah sebesar 46,89 % dari luas wilayah yang ada (Badan Pusat 

Statistik,2004;8) 

 2. Pemerintahan 

Berdasarkan UU No.13 Tahun 1950, Jo PP. No.2 Tahun 1984 dan 

PP No 7 Tahun1986, pembagian wilayah administrasi dan bidang 

pemerintahan Kabupaten Tegal menjadi 18 Kecamatan meliputi 281 

Desa dan 6 Kelurahan. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, bahwa 

Nomenklatur Pembantu Bupati di Tegal ditiadakan.(Badan Pusat 

Statistik,2004;17) 
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Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Admistrasi Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun  2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal,2004;20) 

 

3. Sarana dan Prasarana 

Untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi daerah penelitian ini, 

perlu di ketahui bahwa Kabupaten Tegal berada di Sebelah Barat kota 

Semarang. Jarak paling dekat dengan ibu kota propinsi dapat di capai 

melalui jalur Pantai Utara (Pantura) selama kurang lebih 4 jam dalam 

Kecamatan    Desa    Kelurahan 

      (1)       (2)       (3) 

010.  Margasari 
020. Bumijawa 
030. Bojong 
040. Balapulang 
050. Pagerbarang 
060. Lebaksiu 
070. Jatinegara 
080. Kedungbanteng 
090. Pangkah 
100. Slawi 
110. Dukuhwaru 
120. Adiwerna 
130. Dukuhturi 
140. Talang 
150. Tarub 
160. Kramat 
170. Suradadi 
180. Warureja  

 
 
  

 13 
 18 

17 
20 
13 
15 
17 
10 
23 
 5 
10 
21 
18 
19 
20 
19 
11 
12 

281 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

2004   281       6 
2003      281       6 

   
2002      281       6 
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keadaan kondisi jalan normal. Lokasi penambangan bahan galian yang di 

jumpai pada umumnya terletak tidak terlalu jauh dari jalan yang dapat di 

lalui kendaraan roda empat, ada daerah tertentu yang berada di tempat 

yang sulit. Keadaan jalan di Kabupaten Tegal pada umumnya baik 

sampai sedang, dan hanya sebagian kecil yang rusak.  

Prasarana angkutan di Kabupaten Tegal cukup memadai, baik 

angkutan dalam kota maupun angkutan antar kecamatan dan desa desa. 

Ada beberapa jenis angkutan umum yaitu bus, mikrobus, colt, dan 

angkot. Bus sebagai angkutan jarak jauh menghubungkan antar ibu kota 

kabupaten. Mikrobus sebagai sarana angkutan dari dan ke ibu kota-ibu 

kota kabupaten terdekat seperti Tegal,Slawi dan Brebes. Angkot pada 

umumnya sebagai sarana dari dan ke kecamatan terdekat dengan ibu 

kota kabupaten Tegal. Guna memenuhi kebutuhan angkutan antar ibu 

kota kecamatan dengan desa desanya di gunakan angkutan colt. 

Untuk dapat mengukur tingkat kepadatan lalu lintas di Kabupeten 

Tegal, salah satu indikatornya adalah kepadatan arus lalu lintas di 

Terminal Bus Slawi. Kendaraan yang keluar dan masuk di terminal 

Slawi pada tahun 2004 mencapai 229.760 unit atau turun sekitar 7,35 % 

dari tahun sebelumnya. 
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Tabel 4.2 Tabel Banyaknya Kendaraan Masuk dan Keluar di Terminal Bus Slawi  

Kabupaten Tegal Tahun 2004 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Sumber :  (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal,2004;28) 

 

4. Keuangan 

Pembangunan keuangan daerah di Kabupaten Tegal diarahkan 

pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, 

kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang 

keseimbangan pembangunan. Salah satu pemasukan daerah diberikan 

oleh pajak dan pengambilan, pengolahan bahan galian golongan C 

dengan dasar aturan Keputusan Bupati Tegal No 38 tahun 2001 tentang 

Pajak dan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

                Bulan              Kendaraan Masuk  Kendaraan Keluar 

      (1)       (2)       (3) 

01.  Januari 
02. Februari 
03. Maret 
04. April 
05. Mei 
06. Juni 
07. Juli 
08. Agustus 
09. September 
10. Oktober 
11. November 
12. Desember 

20.733 
20.287 
21.913 
22.262 
20.943 
18.940 
20.245 
20.619 
17.318 
19.381 
5.765 
21.354 

 2004                                              229.760            229.760   
2003          247.986                       247.986  
     
2002          247.986            247.986 

20.733 
20.287 
21.913 
22.262 
20.943 
18.940 
20.245 
20.619 
17.318 
19.381 
5.765 
21.354
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Tabel 4.3 Tabel Target & Realisasi Pajak Pengambilan , Pengolahan 

Bahan Galian Golongan C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal,2004;36) 

 

5. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa 

jumlah penduduk Kabupaten Tegal mengalami kenaikan secara berkala 

jika pada tahun 2003 kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal sebesar 

1.620 jiwa/km2 maka pada tahun 2004 sudah mencapai 1.634 jiwa/km2 

dengan tiap keluarga rata-rata menanggung 4,25 jiwa, secara rici dapat 

dilihat dalam tabel berikut :  

               Uraian           Target    Realisasi  
      ( Rupiah )    ( Rupiah ) 

          (1)               (2)        (3) 
01. Pajak Pengambilan dan 

Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C 

 
02. Pajak Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah 
 
03. Pajak Pemanfaatan Air 

Permukaan tanah 
  

 
 

 
   297.895.762 
 
 
 
    91.145.850 
 
 
   47.899.000 

2004                                             333.842.000        436.940.612 
2003         109.893.384                  119.135.963 

 
 190.000.000 
 
 
 
 95.943.000 
 
  

47.899.000 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex 

Ratio Kabupaten Tegal Tahun 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber :  (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal,2004;45) 

 

menurut data statistik diatas jumlah wanitanya lebih banyak 

daripada laki-laki sehingga mendorong pemerintah menyediakan lapangan 

kerja yang banyak menyerap tenaga .kerja wanita. Mata pencaharian 

penduduk di Kabupaten Tegal beragam yang dapat dilihat secara rinci 

dalam tabel sebagai berikut : 

Kecamatan         Penduduk                 Jumlah     Sex Ratio 
      Laki-Laki   Perempuan  
 

                   (1)             (2)         (3)         (4)              (5) 

010.  Margasari 
020. Bumijawa 
030. Bojong 
040. Balapulang 
050. Pagerbarang 
060. Lebaksiu 
070. Jatinegara 
080. Kedungbanteng 
090. Pangkah 
100. Slawi 
110. Dukuhwaru 
120. Adiwerna 
130. Dukuhturi 
140. Talang 
150. Tarub 
160. Kramat 
170. Suradadi 
180. Warureja  

 
 

100.721    98,30 
85.561      97,52 
66.406      98,81   
85.454      101,17 
57.964      94,78 
83.379      99,08 
56.963      98,01 
42.403      101,17 
100.251    96,04 
65.534      99,46 
58.684      99,30 
122.620    101,61 
93.663      99,93 
92.117      101,53 
75.165      98,76 
95.481      94,36 
90.326      99,86 
63.227      100,08 

2004       713.852      722.067   1.435.919   98,86 
2003       707.949      715.397        1.423.346   98,96  

49.930 
42.243 
33.005 
42.698 
29.151 
40.572 
28.350 
20.988 
50.416 
32.105 
29.263 
61.096 
47.205 
46.043 
37.867 
47.442 
43.852 
31.626 

50.791 
43.318 
33.401 
42.756 
28.813 
42.807 
28.613 
21.415 
49.835 
33.429 
29.421 
61.524 
46.458 
46.074 
37.298 
48.039 
46.474 
31.601 
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Tabel 4.5 Tabel komposisi penduduk berdasar mata pencaharian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2004;50) 

Dari tabel di atas dapat di kemukakan bahwa penduduk di 

Kabupaten Tegal sebagian besar bekerja di sektor pertanian.Berdasarkan 

penelitian di lapangan penduduk yang bekerja sebagai pengusaha sangat 

beragam bidangnya seperti usaha perkayuan, jasa, tambang . Sedangkan 

penduduk yang bekerja di sektor pariwisata terpusat di Kecamatan Guci. 

Hal ini di sebabkan karena Kecamatan Guci telah di tetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai kawasan pariwisata. 

Penduduk yang bekerja di sektor pertambangan (bahan galian 

golongan C) terpusat di lokasi kawasan pinggir sungai Gung atau di 

kecamatan Lebaksiu yang merupakan penghasil pasir di Kabupaten Tegal 

dan sekitarnya. 

Jenis Mata Pencaharian 
 
Petani Sendiri 
Buruh tani 
Pariwisata  
Pengusaha 
Buruh Industri 
Buruh Bangunan 
Pedagang Pengangkutan 
PNS/ABRI 
Pensiunan 
Lain-lain 
Jumlah 

Jumlah 
 
159.941 
201.309 
9.457 
12.627 
43.183 
18.001 
76.596 
12.115 
26.576 
11.225 
36.527 
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Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat 

pendidikan penduduk di Kabupaten Tegal di bawah ini disajikan tingkat 

pendidkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Tabel : Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2003 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2004;60) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di 

Kabupaten Tegal tingkat pendidikannya masih rendah (tingkat SD) maka 

perlu di tingkatkan. Karena dengan tingkat pendidikan yang memadai 

akan membantu proses percepatan pelaksanaan pembangunan daerah 

melalui kualitas sumber daya manusia. 

 

6. Keadaan Flora dan Fauna 

Keadaan flora di kabupaten Tegal  meliputi jenis hutan, kebun 

campuran tetumbuhan pada daerah tegalan dan persawahan. Pada daerah 

persawahan ditanami padi dan palawija, sedangkan daerah tegalan 

ditanami jagung, kelapa, mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan salak. 

Daerah perkebunan campuran terdapat cengkih, nangka, kelapa, mangga, 

Tingkat Pendidikan 
 
Tidak / Belum Tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 
Tamat Akademi / Perguruan Tinggi 
 
 
Jumlah 

Jumlah 
 

434.983 
417.426 
144.345 
109.234 

 
17.949 

 
1.123.937 
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duku dan duren. Sedangkan kawasan hutan terdapat pinus, belukar dan 

hutan tropis. 

Mengenai keadaan fauna yang di bahas secara singkat disini khusus 

yang termasuk hewan peliharaan atau hewan ternak, yang dapat di pisahkan 

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah ternak besar, anatara 

lain; sapi, kerbau, dan kuda. Kelompok kedua adalah ternak kecil, meliputi; 

kambing domba dan babi. Sedangkan kelompok ketiga adalah jenis unggas 

dan aneka ternak, terdiri dari: ayam kampung, itik 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal,2004;68) 

 

B. Gambaran Umum Instansi yang terkait dengan Penambangan Pasir 

Sungai Gung 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal 

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan merupakan 

unsur pelaksanaan di bidang Lingkungan hidup,kebersihan pertamanan dan 

perkotaan yang di pinpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang 

lingkungan hidup, kebersihan,perkotaan dan pertamanan juga mempunyai 

fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di 

bidang lingkungan hidup, kebersihan, perkotaan dan pertamanan. Susunan 

Organisasi dapat dilihat pada bagan 1. 

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Tegal beserta fungsinya terdiri dari : 
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a.  Kepala Dinas 

1). Perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang lingkungan 

hidup,kebersihan,perkotaan dan pertamanan. 

2). Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

lingkungan hidup,kebersihan,perkotaan dan pertamanan. 

b. Kepala Bagian Tata Usaha 

1). Penyusunan rencana kerja 

2). Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas 

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

1).  Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 

2). Pelaksanaan urusan rumah tangga ,perlengkapan ,perpustakaan 

,humas dan protokol. 

d. Kepala Sub Bagian Keuangan 

1). Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

2). Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan (SIK) 

e. Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan 

1). Perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan di bidang analisa dampak 

lingkungan pengawasan dan pengendalian lingkungan. 

2). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya 

alam biotik dan abiotik di darat, di laut dan sungai. 

f. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan  

1). Pelaksanaan kegiatan analisis dampak lingkungan 

2). Pengkordinasian kegiatan analisa dampak lingkungan 
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g. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

1). Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian 

2). Pemantauan dan penilaian kegiatan pengawasan dan pengendalian. 

h. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan 

1). Pelaksanaan di bidang penanggulangan pencemaran dan 

pemulihan lingkungan. 

2). Pengkordinasian di bidang penanggulangan pencemaran dan 

pemulihan lingkungan 

i.  Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran 

  1). Pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran 

  2). Pengkordinasian kegiatan penanggulangan pencemaran 

j.  Kepala Seksi Pemulihan 

  1). Pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan  

2)  Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pemulihan 

lingkungan. 

k. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah 

 1). Pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan pengolahan sampah. 

2). Pengkordinasian kegiatan di bidang kebersihan dan pengolahan 

sampah. 

l.  Kepala Seksi Kebersihan  

  1). Pelaksanaan kegiatan kebersihan 

  2). Pemantauan dan penilaian pelaksaan kegiatan kebersihan. 

m. Kepala Seksi Pengolahan Sampah 
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  1). Pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah 

  2). Pengkordinasian kegiatan pengolahan sampah 

n. Kepala Bidang Perkotaan dan Pertamanan 

1). Pelaksanaan kegiatan di bidang perkotaan,pertamanan, dan 

kelistrikan 

2). Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perkotaan 

,pertamanan , dan kelistrikan 

o. Kepala Seksi Perkotaan 

  1). Pelaksanaan kegiatan perkotaaan 

  2). Pengkordinasian kegiatan perkotaan 

p. Kepala Seksi Pertamanan dan Kelistrikan  

  1). Pelaksanaan kegiatan pertamanan dan kelistrikan 

  2). Pengkordinasian kegiatan pertamanan dan kelistrikan 

 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal berdasar Perda No 16 

tahun 2001 menarik pajak dari penambangan bahan galian golongan C 

yang masuk ke Pendapat Asli Daerah (PAD). Struktur Organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal sebagai berikut : 
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Sumber :  Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 2004 

 

C. Gambaran Umum Responden 

a. Tiga penambang pasir tanpa SIPD 

1). Ngudiyo 

Penambang pasir yang berlokasi di desa  Kagok Kecamatan 

Slawi tepatnya di hulu sungai Gung. Ngudiyo merupakan 

penduduk asli desa Kagok yang dulu berprofesi sebagai petani 

ladang, karena hasil dari menambang pasir lebih besar dari bertani 

maka Ngudiyo bepindah ke penambang pasir meskipun tanpa 

menggunakan ijin (SIPD). Penambangan ini di lakukan di bantu 

istrinya bernama Suparmi dari pagi pukul 04.00 WIB sampai sore 

hari pukul 18.00 WIB. Penambangan yang di lakukan secara 
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manual atau tradisional dengan menggunakan alat; cangkul, 

singkup dan linggis. Ngudiyo mengumpulkan pasir dari pinggir 

sungai dengan cara menggali atau mengeruk pasir di dasar sungai 

kemudian diletakan di pinggir yang dekat jangkauan truk 

pengangkut. Apabila musim penghujan tiba dan sungai mengalami 

banjir maka aktifitas penambangan di alihkan kepinggir sungai 

yang jauh dari aliran air, lokasi ini sering merusak tanggul tanggul 

di sekitarnya sehingga rawan mengakibatkan longsor. Penghasilan 

Ngudiyo sehari sekitar 40 ribu sampai 60 ribu tergantung dari pasir 

yang ia hasilkan hari itu. biasanya pembeli datang sendiri 

menggunakan truk untuk mengangkut pasir yang telah tersedia. 

  

  2). Paikem 

Merupakan salah satu penambang pasir di aliran sungai 

Gung di Desa Pandawa Kecamatan Lebaksiu, Paikem di bantu 

satu putra yaitu Ponidi dan adiknya Sarlan sebenarnya bukan 

penduduk setempat. Paikem dulu berjualan nasi bungkus di 

sekitar lokasi penambangan yang kemudian beralih profesi 

sebagai penambang pasir. Paikem mendirikan gubuk kecil di 

pinggir sungai sebagai tempat tinggal untuk beristirahat di 

malam hari, hal ini sangat berbahaya sekali jika banjir besar 

datang karena dapat menghanyutkan gubuk tempat tinggal 

mereka.Seperti halnya Ngudiyo, Paikem juga menggali pasir di 
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pinggiran sungai dan dan rawan mengakibatkan longsor yang 

sangat merusak lingkungan.penambangan ini dilakukan pagi 

hari bahkan hingga malam hari karena Paikem tidak perlu 

pulang kerumahnya yang di Dukuhsalam Kecamatan Slawi. 

Penghasilan cukup besar kerena sehari ia bisa dapat dua truk 

pasir yang siap jual. Biasanya pasir yang terkumpul akan selalu 

laku di jual karena banyaknya pencari pasir di daerah tersebut. 

 

3). Sutrisno  

Lokasi penambangan yang di lakukan Sutrisno berada di 

bawah Jembatan sungai Gung yang terletak di desa Kagok 

Kecamatan Lebaksiu,Sutrisno dengan seorang temannya 

Wakidan merupakan penduduk desa setempat yang 

menambang pasir dengan menggali di penggiran jembatan atau 

dibawah tergantung banyaknya deposit pasir yang terdapat di 

daerah itu. penambangan ini juga membahayakan pondasi 

jembatan sungai Gung dikhawatirkan akan mengikis tanah 

yang ada di sekitarnya dan merusak struktur pondasi jembatan 

yang mengakibatkan runtuh nya C Jembatan apabila terjadi 

banjir air. Alat yang di gunakanpun masih sederhana seperti 

cangkul, linggis dan singkup. Penggalian di bawah jembatan  

kadang sudah di larang oleh pihak terkait Kabupaten Tegal 
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namun Surtisno dan kawan-kawannya biasanya kembali lagi 

kelokasi semula apabila pengawasan petugas lengah  

Kegiatan penambangan yang di lakukan Ngudiyo, 

Paikem,Sutrisno dan masih banyak lainnya pada umumnya 

menggunakan alat yang sederhana. Namun apabila berlangsung 

terus menerus dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan 

yang fatal dan tidak sesuai dengan hasil penambangan yang di 

peroleh. Para penambang  umumnya berpendidikan sangat 

rendah dan hidup di bawah garis  kemiskinan bahkan banyak 

yang tidak lulus Sekolah Dasar. Hal ini yang mengakibatkan 

kurangnya pengetahuan mereka tentang fungsi lingkungan 

hidup sehingga hanya mementingkan kepentingan ekonomi 

saja. Pemerintah terkait sering memperingatkan kegiatan 

penambangan yang tidak ramah lingkungan ini, namun tetap 

saja mereka kembali menambang apabila pengawasan lemah. 

Hal ini terjadi karena jarak lokasi penambangan terkadang jauh 

sehingga tidak memungkinkan adanya pengawasan secara terus 

menerus. Maka peran Pemerintah Desa dan Pemerintah 

Kabupaten Tegal sangat di butuhkan untuk memberikan 

penyuluhan dan lapangan kerja atau ketrampilan agar tidak 

terjadi penambang liar.  

b. Penambang Pasir ber- SIPD 
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Penambang yang ber-SIPD salah satunya adalah PT. Kama Jati 

yang berlokasi di desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang dengan 

nomor SIPD 503/143 /C/2005. Tahun 2005 dengan masa berlaku sampai 

4 Mei 2010,Perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan 

Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan SIPD milik PT. Kama Jati daerah 

lokasi penambangan terletak di sekitar hulu sungai Gung di dekat 

bendungan Danawarih. Luas ijin penggalian  hanya 4 hektar yang terdiri 

dari 2 blok masing-masing 2 hektar. Sedangkan luas total seluruh lokasi 

penggalian adalah 12,4 hektar. Alat yang dipergunakan untuk 

penambangan oleh PT. Kama jati ini adalah dua buah Back Hoe ( alat 

pengeruk pasir/tanah) dan satu Back Hoe sebagai cadangan. Tebal 

endapan pasir tergantung dari iklimnya, pada musim hujan tebal endapan 

semakin bertambah karena selalu mendapat tambahan dari atas (lereng 

gunung Slamet) biarpun kegiatan penambangan tetap berlangsung. Dari 

hasil pemantauan dalam kondisi hujan tidak deras satu malam di sekitar 

lokasi penambangan atau di hulu sungai Gung, maka pada hari 

berikutnya di dalam lokasi penambangan PT. Kama Jati terdapat 

endapan pasir setinggi 1 sampai 2 meter. Namun yang jadi permasalahan 

di sini limbah pasir yaitu boulder / batu-batu yang tidak terpakai sisa 

penambangan pasir tertumpuk di tengah maupun di pinggir sehingga 

merubah aliran air apabila terjadi banjir, hal ini disebabkan pihak 

pengelola tidak mempunyai alat peremuk batu untuk mengolah limbah 

sisa penambangan pasir. Menurut pemantauan peneliti limbah dari 
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penambangan yang berupa kerakal / boulder dapat di gunakan untuk 

pengerasan jalan desa di sekitar lokasi yang rusak akibat di lewati truk 

pengangkut pasir setiap hari. Dan permasalahan lain seringkali 

pengusaha penambangan melanggar batas zona tambang yang tertera 

dalam SIPD.  

 

4.1.2 Pelaksanaan Peraturan Usaha Pertambangan Bahan Galian 

Golongan C (Pasir) di Kabupaten Tegal 

A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha 

Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah  

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah no 6 tahun 1994 

dimaksudkan untuk :  

a. Melakukan pembinaan ,pengawasan,pengendalian dan penertiban terhadap 

usaha pertambangan bahan galian golongan C di provinsi Jawa Tengah. 

b. Melakukan pemungutan iuran pertambangan daerah dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah. 

Dalam Perda No 6 tahun 1994 tentang usaha pertambangan bahan galian 

golongan C di Provinsi Jawa Tengah bab IV pasal 4 menyebutkan bahwa 

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) hanya dapat diberikan kepada :   

a.   Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal 

di  

 Kabupaten Tegal 
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b. Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan Perundang- 

Undangan  

yang berlaku, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus dan 

berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan 

mempunyai usaha di bidang pertambangan. 

Masa berlaku SIPD Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun 

dan di perpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan berlaku 

untuk 10 (sepuluh) tahun (Pasal 10 ayat 1). Adapun luas areal pertambangan 

pasir untuk perseorangan maksimal 10 (sepuluh) hektar. Untuk Badan Hukum 

ditentukan luas areal pertambangan maksimal 50 hektar dalam satu lokasi dan 

dapat di berikan 5 SIPD dalam lokasi yang berbeda.  

Untuk penerbitan SIPD pemohon di pungut restribusi izin usaha 

pertambangan yang besarnya restribusi di dasarkan pada luas areal, peralatan 

yang digunakan dan waktu kegiatan. Masing-masing unsur di beri indeks 

untuk luas areal kurang dari 1 ha (1), 1 sampai 5ha (3) dan lebih dari 5ha (6). 

Indeks peralatan yang di gunakan, yaitu peralatan tradisional (1), alat berat 

ukuran kecil (7), dan alat berat ukuran besar (9). Indeks waktu kegiatan yaitu 

siang jam06.00-18.00 WIB (2,5), malam jam 18.00-06.00 WIB (3), dan siang 

malam (4,5). Besarnya tarif restribusi di tetapkan Rp. 150.000,- Contoh 

perhitungan besarnya restribusi usaha pertambangan sebagai berikut : 

a. Menggunakan peralatan tradisional : 

- Luas areal 1ha : indeks 1 

- Alat tradisional 1 buah : indeks 1 
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- waktu kegiatan siang : indeks 2,5 

besarnya restribusi : 1 x 1 x 2,5xRp. 150.000,-= Rp. 375.000,- 

b. Menggunakan alat berat 

- luas areal 5 ha : indeks 3 

- alat berat (besar) satu buah : indeks 9 

- waktu kegiatan siang malam : indeks 4,5 

Besarnya restribusi ; 3 x 9 x 4,5 x 150.000,- = Rp.18.225.000,- 

Selain itu setiap pemegang SIPD di wajibkan membayar iuran 

reklamasi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu 

hektar. Biaya lain yang harus di keluarkan para penambang adalah biaya 

pembuatan peta lokasi pertambangan yang biayanya berkisar antara Rp. 

1,5 juta sampai Rp. 6 juta sesuai luas lokasi. Tugas pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di lakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan baik secara 

struktural maupun secara fungsional. 

Dari apa yang dikatakan oleh Sutrisno, staff dinas Lingkungan 

Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal  

“Pelaksanaan peraturan pertambangan pasir sungai Gung di 
Kabupaten Tegal diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan 
Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Pasal 4 ayat, (1) Pasal (2) ,Pasal 5 ayat (1) :  Setiap usaha pertambangan 
bahan galian golongan C di Propinsi Jawa Tengah harus dengan izin 
Gubernur Kepala Daerah yang di berikan dalam bentuk SIPD. Ayat (2) 
,Pasal 11 ,Pasal 13 ,Pasal 25 : Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha 
pertambangan bahan galian golongan C ditujukan untuk pengaturan 
keamanan, keselamatan kerja, efesiensi, efektifitas pekerjaan serta 
keamanan lingkungan pertambangan;Pasal 27 ayat (2) : Barang siapa 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat 
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(1), dan ayat (6), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 
ayat (1), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diancam 
dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pasal–pasal di atas berisi mengenai bentuk pengaturan 
pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang ada di 
wilayah Jawa Tengah dan menjadi pedoman pelaksanaan usaha kegiatan 
penambangan pasir sungai Gung diwilayah Kabupaten Tegal. 
Ditambahkan bapak Sutrisno “Pelaksanaan peraturan usaha pertambangan 
khususnya di Kabupaten Tegal masih jauh di bawah target yang 
diharapkan, hal ini dapat dilihat dari hanya 10 penambang yang 
mengantongi ijin Surat Ijin Penambangan Daerah” (wawancara 8 
September 20006) 

Pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Tegal wajib 

memiliki izin usaha pertambangan yang di sebut Surat Izin Pertambangan 

Daerah (SIPD) yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah 

mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah 

setempat. Hasil wawancara peneliti mengenai proses perizinan bahwa 

survey/ pemeriksaan lokasi penambangan di Kabupaten Tegal dilakukan 

oleh Tim BSDA (Balai Sumber Daya Air) serta Kades / Lurah setelah 

seorang/ badan usaha mengajukan permohonan SIPD. Kemudian dari hasil 

pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim, Kantor Lingkungan Hidup 

Kebersihan dan Pertamanan memproses penerbitan SK. Bupati dan 

kutipan selanjutnya diserahkan kepada pemohon. SIPD yang harus 

dimiliki para penambang adalah SIPD Eksploitasi, SIPD Eksplorasi, SIPD 

Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, serta SIPD Penjualan. 

Namun berdasarkan hasil penelitian, para penambang di Kabupaten Tegal 

rata-rata hanya memiliki SIPD Ekploitasi saja,hanya yang berbadan usaha 

saja yang memiliki SIPD Eksploitasi dan Pengolahan. Menurut mereka 

SIPD Ekploitasi saja sudah cukup bahkan ada yang  tidak menggunakan 
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SIPD sama sekali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Chasan Chariri 

yang melakukan penambangan di lokasi Danawarih RT/04/03 Balapulang 

“Saya tidak memiliki SIPD untuk pengolahan hal itu dikarenakan biaya 

yang dikeluarkan lebih besar untuk memiliki mesin-mesin pengolah”, hal 

yang sama juga diucapkan Ngudiyo penambang ilegal didesa Kagok 

kecamatan Slawi “saya tidak tahu adanya surat ijin tersebut,yang saya tahu 

karena ini sungai milik bersama ya saya bisa mengambil apa yang ada 

disitu” dari apa yang diucapkan sebagian penambang terlihat bahwa 

pengetahuan mengenai perizinan pertambangan dan upaya mengatasi 

kerusakan lingkungan akibat penambangan belum di pahami oleh para 

penambang.  

B. Keputusan Bupati Tegal Nomor 545/32/1999 tentang Pengaturan Pengamanan 

Sungai Gung dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C  

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 545/32/1999 tentang 

pengaturan pengamanan sungai Gung dalam hubungan dengan 

penambangan bahan galian golongan C tanggal 15 September 1999 pasal 4 

ayat 1, bahwa setiap usaha pertambangan baik perorangan ataupun badan 

hukum yang mengusahakan penambangan bahan galian golongan C di 

sungai Gung diwajibkan memiliki SIPD yang diterbitkan oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal.  

Dalam surat keputusan Bupati No 545/32/1999 pasal 1 juga 

menyebutkan ruas-ruas sungai yang secara teknis dapat ditambang dan 

tidak boleh ditambang secara teknis diperkenankan menggunakan alat-alat 
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berat Pasal 2 mengatur jarak penggalian yang di ijinkan terhitung 1000 

meter dari Jembatan Sangkan Jaya sedang ke arah hilir tidak 

diperkenankan menggunakan alat-alat berat untuk mencegah kerusakan 

fungsi sungai dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, pasal 3 

Penambangan bahan galian golongan C terhitung 500 meter dari bendung 

Danawarih ke arah hulu. 

Data wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sutrisno terkait 

dengan Keputusan Bupati Nomor 545/32/1999 tentang Pengaturan 

Pengamanan Sungai Gung dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan 

Galian Golongan C  

“Untuk pelaksanaan Keputusan Bupati No 545/32/1999 secara 
umum di lapangan sudah sesuai harapan,dengan arti apa yang sudah 
ditentukan dalam surat Keputusan Bupati tersebut tidak dilanggar oleh 
penambang ber SIPD.Tetapi yang jadi masalah adalah penambang 
ilegal,mereka terkadang tidak tahu tentang ketentuan dalam surat 
Keputusan tersebut, jadi sampai saat ini upaya yang dilakukan kita adalah 
berupaya terus melakukan penyuluhan-penyuluhan rutin kepada 
khususnya penambang-penambang ilegal itu.”(wawancara tgl 5 September 
2006 ) 

 
Kegiatan usaha pertambangan pasir sungai Gung secara umum 

mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan 

dan pemasaran. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kegiatan 

ekploitasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang di akibatkan 

kegiatan pertambangan pasir sungai Gung Apabila di tinjau dari aspek 

legalitas, maka kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat di 

kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ; ( 1 ) kelompok penambang 

berijin ( memiliki SIPD ), dan ( 2 ) kelompok penambang tanpa SIPD. 
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Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan 

Kabupaten Tegal tahun 2006, jumlah pengusaha penambangan pasir di 

kawasan sungai Gung yang memiliki SIPD yang di terbitkan oleh 

pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan keputusan Bupati Tegal No 

545/32/1999 sebanyak 10 pengusaha. Mereka terdiri dari 7 pengusaha 

perorangan dan 3 pengusaha berbadan hukum (Tabel 4.7). Pengusaha 

pertambangan tersebut dalam melakukan kegiatannya menggunakan 

peralatan penambangan modern, seperti Buldoser dan Excavator / Back 

Hoe.Dari data pada tabel 4.7 dalam masa perijinan yang berlaku, antara 

penambang berbadan hukum dan penambang perorangan/individu 

terdapat perbedaan, yaitu pada usaha penambangan perorangan masa 

ijinnya hanya berlaku satu tahun saja, sedangkan pada penambang 

berbadan hukum memiliki masa ijin 3-5 tahun. Selain itu dalam data 

pada tabel 4.7 pada perusahaan berbadan hukum jenis SIPD yang 

diajukan adalah Ekploitasi dan pengolahan. 

Selain pengusaha pertambangan pasir yang berijin di setiap lokasi 

pada alur sungai maupun di luar alur sungai, terdapat aktifitas 

pertambangan tanpa izin. Pada umumnya para penambang tidak berizin 

ini melakukan kegiatannya tidak hanya di alur sungai tetapi juga di tegal, 

sawah, atau kaki jembatan. Menurut penelitian di lapangan semua 

penambang manual (tanpa alat modern) semuanya tidak berijin. Hal ini 

erat kaitannya dengan karakteristik merek, yaitu dalam melakukan 

kegiatan penambangan selalu berpindah pindah, dan sebagian besar 



70 

 

sebagai pekerja musiman. Tidak ada data yang pasti berapa jumlah 

penambang manual yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan 

sungai Gung, diperkirakan jumlah mereka antara kisaran 10-20 orang per 

kawasan penambangan, karena jumlah mereka setiap hari berubah-ubah 

dan berpindah-pindah mencari deposit pasir yang masih banyak.  
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Tabel 4.7 

Tabel Jumlah Penambang yang ber-SIPD di Kawasan Sungai Gung 

Kabupaten Tegal Tahun 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rekapitulasi Pemilik SIPD tahun 2006 Dinas Lingkungan Hidup 

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal 

 

NO
  
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
  

NAMA 
 
 
 
Moh. Sahri 
 
Tarmuji Bin Said 
 
Chasan Chariri 
 
H. Abdul Ghofir 
 
Toyibah 
 
Chotimah Tambah 
 
Agus Pristiwanto 
 
H. Abdullah Musa 
 
Munthoha 
Kaprawi 
Ida Rosidah 

PERUSAHAAN/
PERSEORANGAN 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

PT. KAMA JATI 
 

PT. GUWA 
WIJAYA 

CV. BARITO 
ELOK 

ALAMAT
(LOKASI) 

 
 

Danawarih RT/01/01 
Balapulang Tegal 

Danawarih RT/03/01 
Balapulang Tegal 

Danawarih RT/04/03 
Balapulang Tegal 

Danawarih RT/04/03 
Balapulang Tegal 

Desa Kajen Kecamatan 
Lebaksiu 

Desa Kajen Kecamatan 
Lebaksiu 

Desa Kajen Kecamatan 
Lebaksiu 

Desa Pager Wangi, 
Kecamatan Balapulang 

Sungai Gung Desa 
Pagerwangi,Balapulang 

Desa Lebaksiu Kidul 
Kecamatan Lebaksiu 

JENIS SIPD
 
 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Ekploitasi 
 

Eks& 
Pengolahan 

Eks& 
Pengolahan 
Ekploitasi 

 

NO. SIPD
 
 
 
545.503/156
3/2005 
545.503/156
6/2005 
543.503/156
4.2005 
543.503/156
2.2005 
545.530/026
9/2006 
54.530/0271
/2006 
545.530/027
0/2006 
503/143/C/ 
2005 
503/289/C 
2003 
503/295/C/ 
2003 
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4.1.3 Dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan bahan galian 

golongan C (Pasir) di Kabupaten Tegal 

Pemegang SIPD mempunyai kewajiban mencegah serta 

menanggulangi perusakan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Hasil observasi peneliti di lapangan menggambarkan dampak dari 

pertambangan pasir sungai Gung ini diantaranya; berubahnya daerah aliran 

sungai, Lokasi tanggul menjadi kritis, kapasitas sungai menjadi 

kecil,banyak meandering sungai sehingga aliran terganggu, bahaya longsor 

,terganggunya kehidupan masyarakat (seperti kesehatan, kedamaian, 

toleransi, dan ketentraman)  serta rusaknya jalan desa akibat dilewati truk 

pengangkut pasir. 

Pelanggaran juga di lakukan oleh para penambang yang memiliki 

SIPD yaitu dengan menumpuk krakal dari sisa pasir yang di ambil di 

tengah sungai sehingga mempengaruhi aliran air sungai. Para pemegang 

SIPD juga ada yang melanggar daerah batas penambangan sesuai yang 

tercantum dalam SIPD, misal daerah kaki dam dan daerah kaki jembatan. 

Pelanggaran-pelanggaran terjadi akibat pengawasan dari pihat terkait yang 

masih lemah, hal ini akibat jauhnya lokasi pertambangan dan sulitnya 

medan jika ditempuh dengan mobil biasa. Maka peran serta pemerintah 

dalam melakukan penyuluhan terhadap para penambang harus di 

optimalkan agar para penambang dapat melakukan penambangan yang 

berwawasan lingkungan. 
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Pemerintah Kabupaten Tegal dan masyarakat sekitar sebenarnya 

sudah memperingatkan para penambang namun tetap saja ada pelanggaran 

pelanggaran yang di lakukan para penambang. Salah satu tindakan 

Pemerintah Tegal yaitu mencabut izin penambang yang telah melanggar 

peraturan yang berlaku setelah berulang kali di peringatkan namun tidak 

diperhatikan. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada masyarakat 

sekitar penambangan tentang penambangan pasir di Sungai Gung.  

a.  Bapak Sukirno selaku tokoh masyarakat di desa Danawarih kecamatan      
Lebaksiu, mengatakan  “bahwa penambangan di daerahnya sudah 
demikian lama terjadi,baik yang ilegal ataupun tidak,sebenarnya untuk 
penambangan di daerah sini masih terkendali,hanya saja beberapa ulah 
penambang yaitu menambang di daerah bendungan danawarih yang 
mana sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan” (wawancara 8 
September 2006) 

 
b.  Bapak Tarso selaku masyarakat yang letak rumahnya berdekatan 

dengan lokasi penambangan. “ Kerusakan lingkungan yang terjadi di 
daerah sini ( Desa Kagok kecamatan Slawi ) sudah mengkhawatirkan, 
sebagai contoh kala musim hujan banyak terjadi longsoran-longsoran 
tebing yang mengakibatkan rumah-rumah di sekitarnya terancam 
longsor,pada sekitar tahun 2001 pekuburan di pinggir sungai sudah 
hancur akibat longsor tebing tersebut,jika tidak segera ditanggulangi 
oleh pihak-pihak terkait maka dikhawatirkan kerusakan yang terjadi 
merembet sampai pemukiman penduduk di sekitar penambangan” 
(wawancara 8 September 2006) 

 
Dari masukan masyarakat pada peneliti, maka peneliti 

menyimpulkan dampak penambangan pasir di Sungai Gung adalah sebagai 

berikut : 

 a. Tebing sungai rusak sehingga dikawatirkan kalau terjadi bahaya  primer 

yang akan menimbulkan bencana bagi penduduk setempat. 
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b. Adanya penambangan pasir menimbulkan dampak berkurangnya 

sumber 

    air, dan dampak yang lain seperti debu jalan, jalan rusak serta dampak   

sosial. 

c. Munculnya banyak rumah liar yang dihuni disekitar lokasi 

penambangan 

    yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan/ketentuan 

yang           ada. 

d. Ada lahan yang bersertifikat milik masyarakat yang di tambang, namun 

    yang bersangkutan tidak mendapatkan apapun. 

 

4.1.4 Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan  

pasir sungai Gung di Kabupaten Tegal. 

A. Usaha Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan dan 

Upaya  

     Pelestariannya 

1.  Dasar Hukum 

Sejalan dengan program pembangunan bidang pertambangan, 

kegiatan pertambangan harus dilakukan secara terpadu dengan 

memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya menunjang 

pembangunan di daerah. Hal ini memerlukan suatu kebijakan dan aturan 

yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan pasir sungai Gung 

di Kabupaten Tegal.  
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Berdasarkan penelitian pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir 

sungai Gung di Kabupaten Tegal, yang menjadi dasar hukum pengaturan 

upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan pertambangan 

pasir sungai Gung di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 11 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. 

    Pasal 5 ,Pasal 11 ayat (1),Ayat (2). 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan 

    Hidup, Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 (1): 

Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan wajib 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk usaha 

pertambangan pasir  sungai Gung wajib mencegah serta 

menanggulangi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ngudiyo selaku 

penambang pasir ilegal mengatakan  

”Apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi kerusakan 
lingkungan yang terjadi adalah, kami tidak melakukan penggalian 
di bawah jembatan desa Kagok atau jembatan Gung, bila diantara 
kami ada yang menambang di bawah jembatan semata-mata 
ketidaktahuan mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi” 
(wawancara 8 September 2006)  

 

Dari observasi peneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh 

sebagian para penambang pasir sungai Gung yang sadar akan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal yaitu:  
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1) Melakukan pengalian pasir tidak di sekitar kaki jembatan, mata 

air,          

    jembatan. 

2) Memperbaiki jalan yang rusak akibat di lewati truk pengangkut   

    pasir       

3) Menarik restribusi bagi truk pengangkut pasir yang lewat jalan 

desa    

    untuk perawatan jalan dan pembangunan masjid desa 

4) Menanam kembali pohon yang rusak di sekitar lokasi 

penambangan   

      bekerja sama dengan pihak Perhutani Kabupaten Tegal 

 c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai 

    Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) 

Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin 

melakukan usaha. Dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian 

penambang ilegal Ibu Paikem “saya tidak mengerti apa itu AMDAL 

sungai milik bersama kok dikasih aturan-aturan seperti itu,itu kan hak 

saya juga untuk menambang disini” hal ini  menunjukkan bahwa tidak 

semua penambang pasir sungai Gung di Kabupaten Tegal memahami 

dan mengerti mengenai Amdal, sehingga sebagian para penambang tidak 

mempunyai sertifikat wajib Amdal kurang pengetahuan. 
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d. Perda no 14 tahun 2002 tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal  

e.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 545/32/1999 tentang   

Pengaturan Pengamanan Sungai Gung Dalam Hubungan dengan      

Penambangan Bahan Galian Golongan C  

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan hidup di 

kawasan penambangan pasir sungai Gung 

a. Upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Tegal 

1) Upaya perlindungan lingkungan yang sudah dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Tegal adalah dengan mengeluarkan peraturan Daerah, dan 

Surat Edaran Bupati yang mengatur pengelolan lingkungan hidup. 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 545/32/1999 tentang 

Pengaturan Pengamanan Sungai Gung Dalam Hubungan dengan 

Penambangan Bahan   Galian Golongan C   

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2002 tentang 

pengelolan lingkungan hidup 

2) Dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh komunitas pelaku kegiatan 

pertambangan pasir sungai Gung maupun masyarakat serta Lembaga 

Sosial Masyarakat (LSM) telah di bentuk wadah Paguyuban Pemerhati 

pelestarian sungai Gung.  

 3) Mengintensifkan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang 

pertambangan kepada para pelaku penambang dan masyarakat 

luas.Termasuk membuat/ memasang rambu-rambu dan aturan tata tertib 
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pertambangan di lokasi penambangan. Sosialisasi yang dilakukan ini 

masih untuk kalangan terbatas, yakni kepala desa lokasi penambangan. 

Sementara pemasangan rambu-rambu di lokasi pertambangan masih 

sangat sedikit karena keterbatasan dana.  

4) Melakukan penertiban Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), termasuk 

penambang manual.  

5) Penataan manajemen tata ruang dengan membuat peta induk kawasan 

pertambangan pasir sungai Gung. Namun karena keterbatasan dana 

rencana ini belum dapat terealisasi. 

6)  Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum di 

bidang pertambangan. 

7).  Mengadakan Penyuluhan-penyuluhan rutin tentang dampak kerusakan 

lingkungan akibat penambangan pasir. 

7)  Normalisasi Sungai Gung. 

b. Upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Penambang ber-SIPD 

1) Melaksanakan reklamasi dan penataan yang telah tercantum dalam SIPD 

pertambangan 

2) Mematuhi segala ketentuan yang terdapat di dalam Surat Izin 

Pertambangan Daerah 

3) Tidak melakukan penambangan di bawah dan kaki jembatan 

c. Upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan penambang tanpa SIPD 

1). Tidak melakukan penambangan di areal terlarang,seperti: hutan lindung,  

kaki jembatan atau lereng sungai yang terjal 
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2). Melakukan kegiatan pertambangan pada saat musim hujan saja karena 

pada saat musim hujan cadangan pasir meningkat sehingga tidak begitu 

merusak lingkungan 

 

3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Tegaknya Pelaksanaan Peraturan Usaha 

Pertambangan Pasir sungai gung Di Kabupaten Tegal 

 Dalam pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan pasir di Kabupaten 

Tegal tidak luput dari berbagai hambatan baik yang dialami oleh Pemerintah 

Daerah maupun para penambang pasir itu sendiri. Adapun hambatan yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan bapak Sutrisno dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan 

Kabupaten Tegal  

“Hambatan utama yang selama ini dihadapi adalah dari Dinas Lingkungan 
Hidup sendiri tidak bisa mengambil sanksi langsung kepada pelanggaran yang 
terjadi di lapangan, kita hanya sebatas mengingatkan dan mengawasi saja,bila ada 
masyarakat yang komplain,kita Cuma bisa meneruskan kepada Bupati untuk 
diambil langkah-langkah selanjutnya” (wawancara 16 September 2006) 

 

Dari apa yang diungkapkan Sutrisno,dan dokumentasi yang ada maka dapat 

disimpulkan hambatan-hambatan dalam pengaturan usaha pertambangan pasir 

adalah sebagai berikut : 

a. Hambatan yang di hadapi Pemerintah Daerah Tegal 

1)  Banyaknya terjadi pelanggaran oleh pengusaha ber-SIPD menyangkut 

teknik  penambangan maupun operasional penambangan yang telah 

merambah kawasan larangan bahaya maupun hutan lindung. Selain itu 

menurut penelitian peneliti di lapangan, hampir semua penambang 
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manual dan sebagian penambang modern tidak memiliki SIPD sehingga 

menyulitkan pengawasan. 

2)  Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian yang di sebabkan adanya 

mass pressure yang cukup kuat dari para penambang dan pekerja 

tambang sejalan bergulirnya reformasi. Akibatnya muncul sikap kurang 

berani aparat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian. 

Selain itu masyarakat di kawasan pertambangan belum dilibatkan dalam 

upaya pengawasan dan pengendalian sehingga belum memiliki 

kepedulian akan pelestarian lingkungan. 

3) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar aturan 

meningkatkan banyaknya permasalahan dan tingkat kesulitan dalam 

mengatur serta menata kegiatan pertambangan secara baik.  

4) Masih rendahnya kesadaran para pelaku penambangan untuk menjaga  

kelestarian lingkungan hidup. 

b. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Para Penambang  

Selain hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah, para penambang 

pasir ber-SIPD maupun tidak ber-SIPD juga mempunyai hambatan dalam 

melaksanakan proses pengaturan pertambangan, hasil wawancara peneliti 

dengan para penambang Ngudiyo “Dalam mengurus perijinan saya harus 

bolak balik ke Dinas Lingkungan Hidup,repot,daripada begitu mending saya 

bekerja untuk dapat makan hari ini” ,Chasan Choriri “Untuk 

perijinan,membutuhkan biaya yang relatif mahal,sehingga untuk mengurus 
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SIPD pengolahan saya masih pikir-pikir” Dari apa yang diungkapkan para 

penambang dapat disimpulkan  sebagai berikut :  

 

1. Hambatan yang di hadapi Penambang yang ber-SIPD  

a. Rumitnya prosedur yang harus di tempuh para penambang  sehingga 

memakan banyak waktu, hal ini mengakibatkan para penambang 

melakukan aktifitas penambangan meskipun izin yang di ajukan belum 

keluar.  

b. Mahalnya biaya untuk memperoleh izin serta biaya relokasi kawasan 

yang tertera dalam SIPD 

2. Hambatan yang dihadapi Penambang tidak ber-SIPD  

a.  Selain pengetahuan mengenai pertambangan dan lingkungan hidup 

terbatas,  belum adanya kesadaran para penambang untuk menjaga 

kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kegiatan penambangan pasir 

merapi sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.  

b. Para penambang dalam melakukan kegiatan penambangan bertujuan 

memenuhi kebutuhan ekonomi, maka kurang peduli terhadap dampak 

yang di timbulkan dari aktifitas penambangan terhadap kelestarian 

lingkungan hidup. 

Dari hasil wawancara dan observasi di atas di ketahui bahwa tidak semua 

hambatan dapat di atasi dalam kegiatan pertambangan pasir sungai Gung. 

Hal ini akibat tidak semua penambang ber-SIPD maupun tidak ber-SIPD 

belum sadar terhadap dampak yang terjadi terhadap usaha pertambangan 
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pasir sungai Gung. Tingkat perekonomian penambang yang rendah dan 

permintaan pasir merapi yang tinggi, maka mereka melakukan kegiatan 

penambangan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga 

memperoleh keuntungan yang besar dari usaha pertambangan pasir, 

sehingga para penambang tidak memikirkan dampak buruk akibat aktifitas 

penambangan yang tidak ramah lingkungan. 

Maka peran Pemerintah Kabupaten Tegal, aparat penegak hukum serta 

tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh sangat diharapkan untuk meningkatkan 

kesadaran sekaligus pengawasan terhadap para penambang pasir yang tidak 

menjaga kelestarian lingkungan hidup.Apabila masyarakat ikut mengawasi pada 

lingkungannya khususnya lokasi penambangan pasir akan membantu pihak-pihak 

terkait dalam pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dengan 

dilibatkannya masyarakat juga menimbulkan hubungan yang baik antara 

Pemerintah,Aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri menuju penegakan 

hukum lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pelaksanaan Peraturan Usaha Pertambangan Pasir Sungai Gung 

Pelaksanaan Peraturan tentang usaha pertambangan bahan galian golongan 

C sudah sesuai dan memadai di Kabupaten Tegal hal ini dapat di lihat dari 

banyaknya peraturan pendukung tentang pertambangan bahan galian golongan C 

diantaranya yaitu: UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, PERDA Kabupaten Tegal Nomor 545/32/1999 tentang Pengaturan 

Pengamanan Sungai Gung Dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian 

Golongan C  , Perda No.6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C di Propinsi Tingakat I Jawa Tengah dan peraturan-peraturan 

lain yang menunjang tentang pertambangan bahan galian golongan C . 

Pelaksanaan peraturan pertambangan bahan galian golongan C di  

Kabupaten Tegal belum seluruhnya memuaskan banyak para penambang yang 

belum mengantongi izin pertambangan. Pelanggaran ini  dilakukan oleh para 

penambang rakyat maupun pengusaha penambangan dengan alasan menunggu 

izin yang sedang di proses namun mereka tetap melakukan penambangan 

meskipun izin belum keluar. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dari pihak-

pihak terkait seperti: Perhutani, Polisi dan Pejabat Pemda. Kurangnya pengawasan 

ini juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pihak yang bewenang ini di 

sebabkan karena minimnya aparat di lapangan dan jauhnya lokasi penambangan 

sehingga aparat tidak dapat mengawasi 

proses penambangan secara terus menerus. Disamping letaknya yang jauh medan 

yang di lalui juga sangat sulit karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan biasa. 
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faktor ini yang mengakibatkan lemahnya pengawasan di lokasi penambangan 

pasir sungai Gung. 

Lemahnya pengawasan terhadap para penambang mengakibatkan para 

penambang melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan SIPD yang di 

miliki para pengusaha penambangan. Pelanggaran yang di lakukan pengusaha 

penambangan di antaranya; luas wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan 

dokumen SIPD, penambangan di areal terlarang seperti di kawasan hutan lindung, 

di bawah kaki jembatan pelangaran ini juga di lakukan oleh para penambang yang 

tidak ber-SIPD. Para pengusaha penambang banyak yang tidak melaksanakan 

usaha reklamasi yang disebutkan dalam dokumen SIPD, seperti menumpuk 

kerakal/limbah penyaringan pasir di tengah badan sungai sehingga mempengaruhi 

aliran sungai dan mengakibatkan banjir di kawasan sekitar. 

Sumber Daya Manusia yang jauh dari memuaskan di lingkungan aparat 

yang mengawasi proses penambangan dengan menerima suap atau uang diam dari 

pengusaha pertambangan yang melanggar dokumen SIPD. Aparat pengawas 

sebenarnya mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses 

penambangan sehingga para penambang tidak takut asalkan membayar uang 

keamanan.  

Hal baru yang ditemukan peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup sendiri 

dalam hal ini hanya berperan sebagai “Polisi tidur” saja, dapat diketahui dari 

fungsinya  yang hanya memberi ijin,memberikan ketentuan-ketentuan tentang 

bagaimana penambangan yan diperbolehkan,segala hal yang menyangkut tentang 

ketentuan-ketentuan yang ada diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup,tetapi pada 
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faktanya Dinas Lingkungan Hidup tidak berwenang apa-apa untuk menindak 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan,hanya memperingatkan dan 

meneruskan laporan ke Bupati untuk ditindak lanjuti. 

 

4.2.2. Dampak Yang di Timbulkan Akibat Pertambangan Pasir di 

Kabupaten   

         Tegal 

a. Dampak Positif 

Dari hasil observasi peneliti Pertambangan pasir sungai Gung di 

Kabupaten Tegal juga mempunyai dampak positif bagi Pemerintah Daerah 

maupun penduduk setempat diantaranya pemasukan PAD bagi Pemerintah 

Daerah yang diatur dalam Perda Kabupaten Tegal No 16 tahun 2001 . Bagi 

penduduk sekitar penambangan pasir juga memberikan dampak positif 

diantaranya; 

1). Penambangan pasir banyak menyerap tenaga kerja penduduk 

sekitar sebagai ceker (orang yang bertugas meratakan muatan 

pasir setelah di muat oleh back hoe) 

2). Munculnya tempat pencucian truk, tambal ban dan warung 

makan di sepanjang jalan menuju lokasi 

penambangan,sehingga membuat perekonomian warga sekitar 

penambangan meningkat. 
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b. Dampak Negatif 

Disamping menimbulkan dampak positif pertambangan pasir 

sungai Gung juga banyak menimbulkan dampak negatif diantaranya; 

1). Bencana banjir akibat menumpuknya kerakal ditengah aliran   

     sungai 

2). Hilangnya mata air penduduk akibat penambangan yang tidak 

      beraturan di kawasan hutan lindung 

3). Jalan yang di lalui truk pengangkut rusak parah dan apabila 

musim 

     kemarau banyak debu yang mengganggu kesehatan 

4). Hilangnya ketentraman warga akibat truk pengangkut pasir 

lalu- 

     lalang selama dua puluh empat jam non-stop. 

5). Rusaknya jalan antar kota Slawi-Purwokerto akibat di lalui truk     

pengangkut pasir yang melebihi muatan. 

6). Truk pengangkut pasir juga sering mengakibatkan kemacetan 

     Lalu lintas kerena berjalan pelan di tengah jalan. 

Dampak negatif yang di akibatkan oleh pertambangan pasir sungai 

Gung sudah di tanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 

namun masih saja terjadi pelanggaran. Sebagai contoh: masih banyaknya 

truk pengangkut pasir yang melebihi muatan yang telah di syaratkan hal 

ini karena ulah pengemudi yang mencari kelemahan petugas timbangan 

sebagai pihak pengontrol muatan. Truk yang turun dari lokasi 
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penambangan tetap bermuatan penuh melampaui bak truk, tetapi sebelum 

sampai di lokasi pengawasan muatan pasir (Timbangan Gedongan) para 

pengemudi menurunkan muatan sampai batas muatan yang di izinkan. 

Setelah melewati Timbangan para pengemudi menurunkan pasir dan 

kembali mengambil pasir yang di turunkan sebelum Timbangan. Hal ini 

sama saja muatan truk tetap terisi penuh melampaui batas yang di tentukan 

dan sampai ketujuan.  

Dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya pertambangan 

pasir sungai Gung lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena para 

penambang yang belum sadar akan kelestarian lingkungan dan aparat 

penegak hukum/pengawas yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai 

fungsinya sehingga akan lebih baik kawasan penambangan ini ditutup 

dalam jangka waktu yang tidak di tentukan. Penutupan ini berfungsi untuk 

mengembalikan cadangan deposit pasir yang semakin menipis, dan 

melaksanakan proses penataan dan reklamasi sesuai dokumen amdal. 

Berbeda halnya dengan penambangan pasir di Merapi,sesuai hasil 

wawancara dengan staff dinas Lingkungan Hidup bapak Sutrisno, 

“Bahwa penambangan pasir di aliran atau kawasan sungai gung 
sebenarnya tidak  perlu  atau eksplorasi yang berlebihan dikarenakan 
aliran sungai Gung sebenarnya sudah lancar, yang mana apabila tidak 
dilakukan penambangan pasir alirannya sudah lancar,berbeda halnya 
dengan penambangan Merapi yang aliran sungainya terhambat pasir dari 
gunung Merapi, sehingga bila tidak ditambang akan menimbulkan 
penyumbatan aliran air” 

 
Apabila karena pertimbangan ekonomi dan lapangan pekerjaan 

penambangan ini di buka kembali di harapkan pemerintah 
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mensosialisasikan penambangan yang berwawasan lingkungan dan 

menperketat pengawasan serta menindak para aparat dan penambang yang 

melanggar ketentuan yang berlaku. Atau melarang penambangan 

menggunakan alat berat dan menyaran kan penambangan manual dengan 

pengawasan yang ketat karena penambangan manual mempunyai 

intensitas penambangan yang kecil dan apabila di bina tingkat kerusakan 

lingkungannyapun bisa di kendalikan. 

 

4.2.3 Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan  

pasir sungai Gung di Kabupaten Tegal. 

 Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal sampai sejauh 

ini dinilai kurang begitu maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil yang diperoleh, upaya yang dinilai berhasil dalam menanggulangi kerusakan 

lingkungan di lokasi penambangan pasir sungai Gung adalah upaya normalisasi 

sungai Gung , menurut dokumen Balai PSDA Pemali Comal Pantai Utara 

Jawa,normalisasi sungai Gung dilatar belakangi oleh :  

a. Banyaknya lokasi tanggul yang kritis 

b. Kapasitas sungai menjadi kecil 

c. Banyak meandering sungai sehingga aliran sungai terganggu 

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : 

a. Perbaikan tanggul sejau 12,5 km 

b. Perkuatan tanggul (bronjong dan pasangan batu) 

c. Perbaikan drainase 
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Upaya normalisasi sungai Gung bermanfaat untuk mengurangi luas daerah 

rawan banjir dengan meningkatkan kapasitas sungai dengan debit 25 tahunan. 

Terlepas dari semua, upaya normalisasi sungai Gung tidak lepas dari 

permasalahan yang timbul,yaitu besarnya dana untuk melakukan kegiatan 

tersebut. 

Dari pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sendiri kurang memperhatikan 

alokasi dana dalam Anggaran Pembelanjaan Daerahnya untuk menanggulangi 

kerusakan lingkungan yang timbul dalam penambangan pasir sungai gung,yang 

mana dalam pelaksanaannya pajak  dari penarikan usaha pertambangan ini sendiri 

diatur dalam pasal 23 Perda no 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah bahwa semua hasil penerimaan dari 

perijinan dan iuran pertambangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 

ayat 1 dan ayat 3 diatur untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 

II bersangkutan sebesar 70%,untuk Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah sebesar 30%. 

Dilihat dari penerimaan pendapatan yang masuk untuk kegiatan penambangan 

pasir di sungai Gung,seharusnya pemerintah dalam hal ini lebih bisa untuk 

memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup di kawasan penambangan 

pasir sungai Gung sehingga akan tercipta keseimbangan yang serasi pada alam 

dan kehidupan manusia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Peraturan Usaha Pertambangan Sungai Gung di Kabupaten Tegal  

belum sepenuhnya ditegakkan hal ini dapat dilihat dari jumlah penambang 

yang memiliki ijin penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), 

Selain itu dalam penegakan hukum, instansi yang terkait dalam hal ini Dinas 

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal kurang 

maksimal dalam mengupayakan penegakan peraturan pertambangan di 

wilayah Kabupaten Tegal yaitu berfungsi hanya sebagai pemberi ijin dan 

pengawasan saja sedang untuk pemberian sanksi harus melalui prosedur 

birokrasi yang rumit. 

2. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir di Kabupaten 

Tegal meliputi dampak positif dan negatif, dampak positif dari kegiatan 

penambangan pasir adalah terciptanya lapangan kerja bagi para penduduk di 

sekitar lokasi penambangan dapat dilihat dari berdirinya warung-warung, 

tambal ban dan sebagainya di lokasi-lokasi penambangan juga sebagai Pajak 

Pendapatan Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Adapun 

dampak negatifnya adalah timbulnya kerusakan lingkungan disekitar lokasi 

penambangan yaitu berubahnya aliran sungai, tanggul menjadi kritis, terjadi 
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longsoran-longsoran tebing, yang mengancam pemukiman penduduk disekitar 

lokasi penambangan.. 

3. Upaya mengatasi dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir 

di Kabupaten Tegal sudah dilakukan pihak-pihak terkait. Diantaranya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melakukan normalisasi 

sungai Gung, mengadakan penyuluhan-penyuluhan rutin kepada para 

penambang pasir baik penambang ber-SIPD ataupun yang tidak ber-SIPD. 

 

5.2. Saran-saran  

Berdasarkan penelitian yang di lakukan serta melihat arti pentingnya kegiatan 

penambangan yang berwawasan lingkungan maka peneliti dapat memberikan 

saran sebgai berikut:  

1. Dalam penegakan hukum lingkungan dalam hal ini penegakan peraturan usaha 

pertambangan di Kabupaten Tegal, instansi-instansi terkait diberi wewenang 

yang lebih untuk menindaklanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran-

pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sehingga tanpa birokrasi yang rumit 

dan lebih efisien Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini akan menindak 

langsung para penambang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam peraturan . 

2. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada, sebaiknya pengkajian perijinan tersebut harus melibatkan 

berbagai instansi termasuk pakar-pakar independen sehingga dengan proses 
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perijinan yang sesuai maka akan menjadi filter dalam mengatasi dampak 

kerusakan lingkungan yang terjadi.  

3. Selama ini upaya mengatasi lingkungan hidup kurang maksimal dikarenakan 

masalah biaya, maka dalam APBD daerah sudah seharusnya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tegal memikirkan alokasi-alokasi dana yang lebih untuk 

disalurkan ke upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan yang ada di lokasi 

penambangan. Selain itu masyarakat diharapkan berperan lebih efektif dalam 

membina kesadaran para penambangan yang rata-rata bertujuan memenuhi 

kebutuhan ekonomi dan mencari keuntungan dengan menambang pasir yang 

tidak pernah berpikir akan kerusakan yang diakibatkan terhadap fungsi 

lingkungan hidup.  

 

 

 

 


