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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa ”setiap orang berhak hidup sejahtera  

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  

baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Ketentuan  

tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-  

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  

Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa ”setiap orang berhak atas  

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.  

Diakuinya hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang menempatkan  

hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian  

dari hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.1 Dengan demikian, setiap 

orang yang merasa haknya terlanggar karena kegiatan pembangunan yang 

mencemari dan merusak lingkungan dapat melakukan tuntutan sehingga lahir 

sengketa lingkungan.  

Tuntutan atas pelanggaran hak setiap orang atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat dalam kasus sengketa lingkungan tidak hanya berupa tuntutan 

pemberian ganti kerugian, tetapi juga berupa tindakan-tindakan tertentu untuk 

memperbaiki kondisi lingkungan. Hal ini terkait dengan lingkungan hidup 

                                                           
1 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 163 
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sebagai bagian mutlak dalam kehidupan manusia.2 Dalam pembangunan, 

tuntutan masyarakat tersebut akan turut menguntungkan kegiatan 

pembangunan karena dengan perbaikan kondisi lingkungan, pembangunan 

dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak ada pembangunan 

berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya.3 Oleh karena 

itu, diperlukan langkah strategis agar penyelesaian sengketa lingkungan tidak 

hanya dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa tetapi 

juga lingkungan hidup sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.  

Setiap orang yang merasa dilanggar haknya dapat menggunakan  

lembaga formal untuk membantu memperoleh haknya.4 Lembaga formal 

tersebut tidak hanya berupa lembaga peradilan, tetapi juga arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa 

lingkungan di luar pengadilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase menempatkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian 

sengketa yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Keberadaan arbitrase 

sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin diperkuat 

eksistensinya dalam Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur 

bahwa ”penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan”. 

                                                           
2 N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.  

Jakarta: Erlangga. Hal. 2. 
3 Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang  

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Jakarta: RajaGrafindo  
Persada.  

4 Peter Mahmud Marzuki. op.cit. Hal.163. 
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Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan 

pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan 

devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi 

Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, 

eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang.  

Menurut S.E. Rahim, penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai 

berikut: Golongan A, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk 

perekonomian negara serta pertahanan dan keamanan negara. Golongan B, 

merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, 

Contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain. Adapun Golongan C, 

bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak 

langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, 

batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.5 

Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot 

lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan 

penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena 

pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak 

lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan 

pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari 

dinas instansi terkait.  

                                                           
5 S.E. Rahim. 2003. Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan 

Hidup, Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 7 
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Kegiatan penambangan yang rawan terhadap pengrusakan lingkungan 

ini juga dapat menimbulkan sengketa antara penambang dengan masyarakat 

yang tinggal di sekitar daerah penambangan. Sengketa ini timbul karena 

masyarakat merasa bahwa dengan adanya kegiatan penambangan telah 

mengakibatkan kerusakan lingkungan 

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, 

terutama bahan tambang galian golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut 

sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-

bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang 

merugikan kehidupan masyarakat luas. 

Kondisi seperti ini terjadi di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah 

tepatnya dilokasi penambangan galian C atau pasir di wilayah Kecamatan 

Cepogo. Kecamatan Cepogo merupakan bagian wilayah Kabupaten Boyolali 

yang menghampar pada lereng bagian Timur Laut, Timur Gunung Merapi dan 

Timur – Tenggara lereng Gunung Merbabu. Kondisi geologis Kecamatan 

Cepogo dengan morfologi berupa dataran tinggi, pegunungan dengan litologi 

berupa pasir dan andesit/batuan beku produk kegiatan vulkanik yang memiliki 

porositas tinggi, sangat mendukung wilayah Kecamatan Cepogo berfungsi 

sebagai catchment area.  

Kekayaan potensi galian C berupa material pasir dan batu yang 

merupakan produk vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu 

mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah 

Kecamatan Cepogo. Kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah 
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Kecamatan Cepogo memang memberikan keuntungan berupa lapangan 

pekerjaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Akan tetapi, dengan adanya 

penambangan tersebut juga menimbulkan permasalahan, seperti kenyamanan 

masyarakat sekitar menjadi terganggu, antara lain oleh lalu lintas angkutan 

bermuatan pasir yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan sehingga 

mempercepat proses kerusakan jalan, kebisingan, debu dan perubahan 

topografi yang berpengaruh juga terhadap kondisi keselamatan lingkungan. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan 

masyarakat. 

Sikap pro dan kontra masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan 

sengketa di kalangan masyarakat dengan penambang pasir di wilayah 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Sengketa terjadi karena terdapat 

situasi di mana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan 

tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest.  

Demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat di wilayah 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, di mana dengan keberadaan bahan 

galian golongan C di wilayah tersebut menimbulkan sengketa di masyarakat, 

karena keberadaan penambangan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat sekitar. Akibat adanya penambangan galian C dampaknya sangat 

luas di antaranya, merusak lingkungan, tata air terganggu sehingga sumber air 

minum di wilayah Cepogo menurun, dan juga kerusakan jalan. 
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Berlatar dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam  

mengenai penyelesaian sengketa penambangan galian golongan C di luar 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penelitian 

dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN 

GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian golongan 

C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap adanya sengketa penambangan 

galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali? 

3. Bagaimanakah model penyelesaian sengketa penambangan galian golongan 

C di masa yang akan datang di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian 

golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. 
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2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap adanya sengketa 

penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten 

Boyolali. 

3. Untuk mengetahui model penyelesaian sengketa penambangan galian 

golongan C di masa yang akan datang di Kecamatan Cepogo Kabupaten 

Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis 

untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan untuk 

memperluas cakrawala pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

berguna bagi para penegak hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yang 

memberikan perhatian terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah lingkungan hidup. 
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E. Kerangka Berpikir 

Bagan 1 
Kerangka Berpikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

_________ : yang diteliti 

                   : tidak diteliti 

 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah 

yang memiliki pertambangan galian C, terutama pasir dan batu. Penambangan 

pasir di wilayah Kecamatan Cepogo telah menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat karena di satu sisi dengan adanya penambangan pasir tersebut 

memberikan keuntungan secara ekonomi tetapi pada sisi lain, penambangannya 

Penambangan galian 
golongan c di 

Kecamatan Cepogo 
 

Pro dan kontra 
masyarakat 

 

Sengketa di 
masyarakat 

Penyelesaian di luar 
pengadilan 

 

Penyelesaian di 
pengadilan 

 

Penyelesaian sengketa 
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dikeluhkan warga karena dianggap merusak lingkungan. Warga di sekitar 

lokasi penambangan bahan galian golongan C juga resah karena instalasi air 

PDAM, lahan pertanian, dan sumber air rusak. Penggunaan alat berat 

menimbulkan suara bising yang mengganggu ketenangan. Adanya pro dan 

kontra di tengah-tengah masyarakat inilah yang sangat berpotensi 

menimbulkan sengketa di masyarakat. 

Sengketa yang terjadi di masyarakat harus dapat diselesaikan secara 

baik-baik sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Sengketa yang terjadi 

dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menempatkan 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian 

sengketa yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. 

Penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan atau yang lazim  

disebut sebagai penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat pertentangan 

antar para pihak.6 Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam 

perkembangannya mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena 

dianggap tidak netral atau memihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup di luar pengadilan dapat memberikan jawaban keadilan 

ditengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 

 

 

 

                                                           
6 Adi Sulistiyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di  

Indonesia. Surakarta: UNS-Press. Hal. 4 
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F. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Septiyaningrum (2010) dengan judul 

“Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang 

Berwawasan Lingkungan di Indonesia” menunjukkan bahwa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia  

tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-  

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  

Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000  

tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa  

Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di luar pengadilan sebagai bagian inheren dari kebijakan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mendukung pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.7  

G. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Riza (2006) dengan judul 

“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus 

Sengketa Lingkungan Hidup Antara PT. Molindo Raya Industrial dengan 

Masyarakat Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)” 

menunjukkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup melalui mediasi pihak-pihak yang bersengketa adalah Forling Paras yang 

mewakili masyarakat Dusun Paras sebagai pihak yang dirugikan dengan PT 
                                                           

7 Erlina Septiyaningrum. 2010. “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup di Luar Pengadilan sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang 
Berwawasan Lingkungan di Indonesia”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Molindo Raya Industrial sebagai yang melakukan pembuangan limbah di Bukit 

Bale, sedangkan Camat Lawang sebagai mediator, dalam pertemuan secara 

mediasi tersebut telah menghasilkan 6 (enam) kesepakatan yaitu, pertama PT 

Molindo Raya Industrial senantiasa akan menjaga lingkungan dari aktifitasnya, 

kedua Masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan timbal 

balik dengan PT Molindo Raya Industrial, ketiga Untuk pembangunan Balai 

RW di Dusun Paras masih ada kesanggupan dari PT Molindo Raya Industrial 

dan dalam proses membantu disamping adanya dana secara swadaya 

masyarakat Dusun Paras, keempat Segala permasalahan akan diselesaikan 

secara musyawarah dan pada saat-saat ini semua pihak dituntut untuk 

menciptakan situasi damai, kelima PT Molindo dan masyarakat Dusun Paras 

bersama-sama melakukan penghijauan pada obyek di lahan terutama kawasan 

kritis, keenam selalu melibatkan Pemerintahan Desa dan BPD dalam 

menyelesaikan masalah. Kendala yang dihadapi pada pertemuan secara 

mediasi diantaranya kurangnya pemahaman Forling Paras terhadap 

permasalahan yang terjadi Dusun Paras, tidak adanya tuntutan alternatif apabila 

tuntutan yang diinginkan tidak terpenuhi pada waktu pertemuan dan tidak 

adanya pihak yang netral untuk memantau pertemuan mediasi. Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala adalah pihak Forling Paras berusaha untuk 

menjelaskan tuntutan yang diinginkan dan juga permasalahan yang dihadapi 

masyarakat Dusun Paras.8 

                                                           
8 Faisal Riza. 2006. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi 

(Studi Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Antara PT. Molindo Raya Industrial dengan Masyarakat 
Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Tesis. Malang: Universitas Muhammdiyah 
Malang. 
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H. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku 

sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh 

karena itu, hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai 

regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah 

tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan 

potensial akan terpola. Hal ini karena setiap perilaku atau aksi itu 

merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi 

dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan 

hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai 

penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. 

Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak 

mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Dengan 

demikian, metodenya disebut sebagai metode non doktrinal.9 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian 

secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang 

sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.10 Pada penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah menentukan kasus yang diteliti, 
                                                           

9 Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 34. 
10 HB Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya 

dalam Penelitian. Surakarta : UNS Press. Hal.111 
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terarah pada satu karakteristik, dilakukan pada satu sasaran atau lokasi atau 

subjek, sehingga menurut HB Sutopo penelitian ini termasuk dalam kasus 

tunggal terpancang.11 Deskripsi meliputi potret subyek, rekonstruksi dialog, 

catatan tertentu; berbagai peristiwa khusus. Pendeskripsian secara rinci dan 

mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya di lapangan. Dengan demikian laporan atau hasil 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran hasil 

penelitian  tersebut. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Desa Wonodoyo dan Desa Gedangan, 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi ini, 

karena di sebagian besar kegiatan penambangan bahan galian gologan C 

sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Cepogo, terutama di Desa 

Wonodoyo dan Desa Gedangan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial 

yang cukup kompleks. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 
                                                           

11 Ibid. Hal. 36 
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1) Data primer 

Data primer adalah sejumlah fakta-fakta yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Data 

diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu orang yang dijadikan 

key informant. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari 

lapangan, yang memberikan keterangan tambahan atau pendukung 

kelengkapan data primer. Termasuk dalam data ini adalah, dokumen-

dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-literatur yang 

mendukung. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber 

data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian.  

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung 

sumber data primer. Termasuk dalam sumber data ini adalah buku-

buku serta dokumen lain. Juga berbagai literatur lain berupa 
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peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

(a) Bahan Hukum Primer 

Yaitu keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan 

langsung dengan penyelesaian sengketa penambangan bahan 

galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 

(b) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta 

artikel-artikel. 

(c) Bahan Hukum Tertier  

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Termasuk dalam bahan hukum tertier adalah kamus. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai 

kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut 
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pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut 

informan, atau responden.12  

Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara 

mendalam (in depth interview). Dengan wawancara mendalam, dapat 

digali apa yang  tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang 

menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan informan kunci (key informans) yang 

didasarkan pada persyaratan-persyaratan utama sehingga mereka 

merupakan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi nyata 

tentang penyelesaian sengketa penambangan bahan galian golongan C di 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bapak  H. Sholikhin, warga Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo 

2) Bapak M. Arief Wardianta, staf di Kecamatan Cepogo 

3) Bapak Daryanto, Koordinator Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) 

Desa Wonodoyo 

4) Bapak H. Ahmadi, warga Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo 

5) Bapak Suratno, Kasubag Hukum Pemda Boyolali 

6) Bapak Solikhin, warga Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Sama halnya dengan HB. Sutopo 

                                                           
12 Burhan Bungin. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hal. 67 
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yang mendefinisikan dokumen atau data sekunder merupakan bahan 

tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas 

tertentu. Ia merupakan rekaman tetapi juga berupa gambar atau benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas tertentu. Adapun 

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan-laporan 

atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.13 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.14 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

model interaktif (Interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga komponen 

analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan 

merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul 

menyusul. Proses analisis data dengan model interaktif ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:15 

 

 

                                                           
13 HB Sutopo. Op. Cit. Hal. 54 
14Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal. 248 
15

 HB Sutopo. Op. Cit. Hal. 96 
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Bagan 2 
 Model Analisis Interaktif 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya tahap-tahap analisis kualitatif meliputi:16 

a) Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. 

Reduksi data dalam hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik.  

b) Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan melihat penyajian-penyajian data itu dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yang dapat dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah 

                                                           
16Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI 

Press. Hal. 17 
 

Pengumpulan data 

Reduksi data Sajian data 

Penarikan simpulan/ 
verifikasi 
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mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari 

penyajian data.  

c) Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dimana dari yang semula kesimpulan yang belum jelas 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah 

mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang 

terkait dengan penyelesaian sengketa penambangan bahan galian golongan 

C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. 

Dalam mereduksi data penulis menyisihkan data-data yang tidak 

diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data 

penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. 

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai 

melakukan untuk menarik kesimpulan yang  didasarkan pada semua yang 

terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Metode analisis yang digunakan 

bersifat deskriptif kualitatif.  


