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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa negara paling 

besar, namun keberadaan aktivitas pertambangan manjadi persoalan 

disejumlah kalangan. Dalam dampak pertambangan negara sering dihadapkan 

pada kondisi dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan 

dan sosial.
1
 Keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering 

menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam  kegiatan 

usaha tambang yang bersifat zero value yang diakibatkan dari berkembangnya 

kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.
2
 Dimana kriteria 

tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknis usaha, 

dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah 

pertambangan untuk komoditas mineral logam seperti emas, tembaga, nikel, 

bauksit dan komoditas batubara. Perlu diketahui bahwa ada komoditas lain 

yaitu bahan galian, dimana komoditas ini juga berperan penting terutama 

sebagai material utama untuk pembangunan infrastruktur, seperti pendirian 

sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, gedung perkantoran dan 

sebagainya. Bahan galian ada tiga golongan yaitu A, B dan C, golongan 

tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 dan sekarang telah diubah 

berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubaramenjadi pertambangan golongan batuan, sehingga penggunaan istilah 
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bahan galian golongan C diganti menjadi golongan batuan. Pertambangan 

golongan batuan ini terdiri dari andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian 

dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, suatu 

pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Izin Usaha 

Pertambangan (IUP). Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga 

pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan 

pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Di dalam 

Pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha 

Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Pelaku Pertambangan bisa 

dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala 

menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan 

rakyat.  

Modal pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada pemanfaatan 

potensi bahan galian, sehingga jika suatu daerah memiliki potensi tersebut 

harus bisa memanfaatkan secara optimal. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004, 

pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola potensi daerah 

termasuk potensi bahan galian. Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 

2009 pemberian IUP di wilayah daerah kota/kabupaten diberikan oleh 

walikota/bupati, sedangkan usaha pertambangan lintas kabupaten maka IUP 

dikeluarkan oleh gubernur, sedangkan pertambangan lintas provinsi maka IUP 

dikeluarkan oleh menterienergi sumber daya mineral. Dalam mengeluarkan 

izin, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek dimana sesuai dengan 

Undang-Undang No 4 tahun 2009 dan memperhatikan Pasal 33 ayat (3) UUD 
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tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. 

Namun, saat ini telah berlaku Undang – Undang No 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah yang memberikanperubahan terkait perizinan usaha 

pertambangan.Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

bupati/walikota tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan izin usaha 

pertambangan (IUP) ke pelaku usaha, namun kewenangan tersebut hanya 

dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur memiliki wewenang 

untuk mengeluarkan IUP di wilayahnya, sedangkan usaha pertambangan lintas 

provinsi merupakan wewenang pemerintah pusat yaitu kementerian energi 

sumber daya mineral. 

Dalam pertambangan, ada beberapa kegiatan yaitu kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 

tambang.Namun dalam melaksanakan kedelapan kegiatan tersebut tidak selalu 

dapat dilaksanankan dengan baik oleh pemegang IUP. Pada kenyataannya 

dalam pelaksanaan kegiatan tambang terdapat pelanggaran yang dilakukan 

oleh pemilik IUP yang menimbulkan masalah. hal tersebut tidak hanya terjadi 

antara masyarakat dengan pemilik IUP tetapi juga terjadi antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat. Pelanggaran yang sering terjadiadalah pada 

tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, maupun pasca 

tambang.
3
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Usaha pertambangan kini banyak menimbulkan pro dan kontra di 

banyak kalangan. Reaksi pro biasa muncul dari masyarakat sekitar tambang 

yang terlibat dalam aktifitas pertambangan, karena adanya pertumbuhan 

kehidupan sosial ekonomi serta kultural. Sedangkan reaksi kontra atau 

penolakan adanya kegiatan tambang dari masyarakat terjadi karena adanya 

kecemasan dan pengalaman dampak negatif lebih besar daripada dampak 

positif dari kegiatan tersebut.
4
 Lebih dari itu, masyarakat sekitar tambang juga 

menanggung dampak negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan dan 

terpinggirkannya kegiatan ekonomi semula akibat hadirnya pertambangan. 

Dilain pihak terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan 

yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. 

Reaksi pro dan kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan 

konflik yang serius.
5
 

Konflik pertambangan batuan dalam hal ini konflik pertambangan pasir 

trass atau pasir urug (bahasa jawa) di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo terjadi akibat adanya dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat sekitar tambang. Masyarakat merasa terganggu oleh debu, suara 

bising truk angkutan, rusaknya jalan dan tidak jarang truk angkutan pasir trass 

mengemudi dengan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Berdasarkan 

dampak tersebut masyarakat Desa Ngrogung menuntut kepada pemerintah dan 

pemilik tambang untuk segera menutup tambang pasir tersebut. 

                                                             
4
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DPA-SKPD Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT 
5
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Tambang pasir tersebut beroperasi sejak tahun 2008, awalnya 

masyarakat sekitar merasa senang dengan adanya tambang di daerah tersebut 

karena memberikan lapangan pekerjaan baru dan akan meningkatkan ekonomi 

mereka. Selain itu, pemerintah juga berpendapat bahwa tambang akan 

memberikan dampak positif seperti bertambahnya pendapatan asli daerah 

(PAD), terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan terpenuhinya kebutuhan 

pasir masyarakat. Namun setelah berlangsung beberapa tahun ini, dampak 

negatif mulai dirasakan terutama debu. 

Tambang pasir ini terletak di daerah jalur wisata, sehingga wisatawan 

banyak mengeluh karena rusaknya jalan menuju wisata, ramainya jalan oleh 

truk dan debu yang bertebaran dari truk tersebut. Desa Ngrogung merupakan 

salah satu desa yang terletak di kawasan wisata telaga Ngebel, sehingga sangat 

disayangkan jika akses jalan menuju wisata mengalami kerusakan, karena hal 

tersebut dapat mengurangi wisatawan yang berkunjung dan pendapatan sector 

pariwisata kecamatan Ngebel berkurang. 

Isu kerusakan lingkungan akibat penambangan di kawasan Ngebel 

diawali dari hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian 

mengindikasi adanya kebocoran airTelaga Ngebel yang berpotensi membuat 

tanah longsor, oleh karena itu disarankan agar pertambangan pasir trass yang 

ada di Desa Ngrogung segera ditertibkan. Bersamaan dengan itu, terungkap 

deposit anggaran reklamasi yang disetor pengelola tambang dinilai sangat 

kecil yatu hanya di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 13 juta.
6
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Sebagaimana data yang dirilis oleh Ponorogo News, pada tanggal 11 

September 2014 terdapat sembilan LSM Ponorogo menggelar demo dengan 

mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Kantor DPRD,dan 

berakhir di kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, kemudian 

diterimaoleh Asisten Bupati Ponorogo.Mereka menuntut pemerintah agar 

menutup pertambangan karena usaha pertambangan tersebut hanya 

menguntungkan sedikit orang.
7
 Selain itu, dalam berita Surabaya Tribun 

News merilis bahwa selang beberapa hari kemudian, sopir truck mengancam 

akan menggelar demo tandingan di depan kantor pemerintahan Kabupaten 

Ponorogo jika pemerintah mengabulkan tuntutan sembilan LSM, karena 

usaha pertambangan yang ada di Desa Ngrogung merupakan mata 

pencaharian mereka.
8
 

Fenomena diatas dapat dikatakan bahwa dikeluarkannya izin usaha 

pertambangan pasir di desa Ngrogung berpotensi melahirkan konflik yang 

bersifat vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun 

konflik horizontal, yakni; konflik yang terjadi antara masyarakat dengan 

masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber 

konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, 

ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak 

                                                             
7
 Ponorogo News, Masa Dari 9 LSM Gerudug Pemkab Tuntut Galian C Ditutup, 12 september 

2014, http://ponorogohorandlomok.blogspot.com/2014/09/masa-dari-9-lsn-gerudug-pemkab-

tuntut.html di akses tanggal 
8
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Minggu, 21 September 2014, http://surabaya.tribunnews.com/2014/09/21/sopir-dan-pekerja-

tambang-ancam-duduki-pemkab-ponorogo 
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memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan 

masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peran manajemen konflik 

dalam permasalahan ini sangatlah penting, dimana dengan adanya manajemen 

konflik diharapkan dapat menentukan suatu resolusi konflik. Dalam hal ini, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai sebab-sebab dan proses 

terjadinya konflik pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung, pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik, bagaimana manajemen konflik yang dilakukan 

pihak ketiga, kendala apa saja yang dialami dalam melakukan manajemen 

konflik tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul 

“Manajemen Konflik dalam Penambangan Pasir Trass di Desa Ngrogung 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen konflik dalam penambangan pasir trass di 

Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? 

2. Apa saja kendala pemerintah daerah dalam manajemen konflik dalam 

penambangan pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis bagaimana manajemen konflik dalam penambangan 

pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Mengetahui kendala pemerintah daerah dalam manajemen konflik 

pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai beikut; 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai pengembangan disiplin ilmu pemerintahan berkaitan dengan 

pengelolaan konflik khususnya terkait konflik pertambangan pasir trass 

di daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

diharapkan hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran kepada pemerintah daerah dalam mengelola konflik  

pertambangan pasir trass yang terjadi Desa Ngrogung Kecamatan 

Ngebel. 

b. Bagi Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Trass 

dapat memberikan informasi terkait manajemen konflik yang dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kegiatan usaha 

pertambangan. 

c. Bagi Masyarakat 
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diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan, 

pemahaman serta pemikiran kritis dalam mengatasi fenomena konlik 

yang terjadi di pertambangan pasir trass. 

1.5 Definisi Konsep 

a. Konflik 

Dalam buku wirawan, konflik merupakan proses pertentangan yang 

diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung 

mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik 

yang menghasilkan keluaran konflik atau solusi konflik.
9
Konflik dalam 

penelitian ini adalah konflik karena adanya dampak negatif yang dirasakan 

masyarakat desa Ngrogung dan sekitarnya, serta kekhawatiran kerusakan 

lingkungan oleh LSM terkait adanya pasir trass di Desa Ngrogung. 

b. Manajemen Konflik 

Dalam penelitian ini, manajemen konflik berperan sebagai proses pihak 

yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan 

menerapkannyauntuk mengendalikan konflik agar menghasilakn resolusi 

yang diinginkan. Dalam buku Wirawan, pengelolaan konflik memiliki 

beberapa kata kunci yaitu; (1) pihak yang terlibat konflik dan pihak ketiga, 

dalam menghadapi konflik pihak yang terlibat konflik berupaya mengelola 

konflik untuk mencapai solusi yang menguntungkan dengan menggunakan 

berbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin, pengelolaan konflik juga 

                                                             
9
Objek konflik merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Interaksi konflik 

merupakan bentuk dari konflik, seperti saling agresi, saling negosiasi dan sebagainya. Pola 

perilaku merupakan kecenderungan orang untuk berperilaku secara tertentu dalam menghadapi 

situasi konflik, pola perilaku biasa disebut juga sebagai gaya manajemen konlik atau taktik 

konflik.  
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dapat dilakukan oleh pihak ketiga (mediator) yang mendapat tugas dari 

pihak-pihak yang terlibat konflik, (2) Strategi Konflik,pengelolaan konflik 

merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk 

mengelola konflik, jika tidak kendalikan, konflik bisa berkembang menjadi 

konflik destruktif, dimana masing-masing pihak akan memfokuskan 

perhatian, tenaga, dan pikiran serta sumber-sumber organisasi bukan untuk 

mengembangkan produktivitas, tetapi untuk merusak dan menghancurkan 

lawan konfliknya. (3) mengendalikan konflik, bagi pihak yang terlibat 

konflik, pengelolaan konflik merupakan aktivitas untuk mengendalikan dan 

mengubah konflik demi mencapai keluaran konflik yang menguntungkan 

(minimal tidak merugikan), bagi pihak ketiga pengelolaan konflik 

merupakan upaya untuk mengarahkan konflik deskruktif menjadi konflik 

konstruktif, konflik konstruktif akan mengembangkan kretivitas dan inovasi 

pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menciptakan win & win solution. (4) 

resolusi konflik, jika pengelolaan konflik dilakukan oleh pihak yang terlibat 

konflik, hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi konflik yang 

menguntungkan, Jika dilakukan oleh pihak ketiga, manajemen konflik untuk 

bertujuan untuk menciptakan solusi  yang bisa diterima oleh pihak yang 

terlibat konflik.
10

 

c. Usaha Pertambangan Pasir Trass 

Usaha pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 

atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
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kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 UU 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara).  

Usaha pertambangan pasir Trass termasuk dalam pertambangan 

golongan batuan, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya 

terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan 

infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan 

perumahan, dan gedung perkantoran. Untuk mendirikan usaha 

pertambangan pemilik usaha harus mengajukan permohonan izin usaha 

pertambangan (IUP) kepada pemerintah setempat berdasarkan cakupan 

wilayah.  

d. Izin Usaha Pertambangan Pasir 

Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai 

dengan undang-undang nomor  4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara. Selain itu, penerbitan IUP pasir trass diatur dalam PP Nomor 

23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara, dimana pengusaha  pertambangan harus mengajukan 

permohonan kepada kantor perijinan pemerintah 

setempat.Pertama,pengusaha mengajukan permohonan wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP), setelah permohonan WIUP di analasis oleh tim 

teknis perijinan pertambangan, WIUP bisa diterbitkan. Kedua,setelah WIUP 

diterbitkan pengusaha bisa melakukan permohonan untuk izin usaha 

pertambangan operasi produksi (IUP) menggunakan IUP, setelah 
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permohonan kedua diterima dan di verifikasi oleh tim taknis maka IUP bisa 

diterbitkan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian kualitatif mencakup keseluruhan situasi sosisal yang diteliti 

yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam 

penelitian kualitatif peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih 

variabel.
11

Berdasarkan unit analisanya yang menjadi batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Konflik 

 Pengelolaan konflik dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi 

di pertambangan pasir trass desa ngrogung kecamatan ngebel 

kabupaten ponorogo. Dimana pengelolaan tersebut mencakup 

beberapa hal berikut: 

a. Mengidentifikasi kronologi konflik yang terjadi 

b. Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat konflik 

c. Mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik 

d. Menganalisis bagaimana manajemen dari pihak ketiga yaitu 

pemerintah Desa Ngrogung, pemerintah daerah Kabupaten 

ponorogo, dan DPRD. Manajemen dapat dilakukan beberapa 

tahap untuk mengendalikan konflik yaitu negosiasi, 

konsiliasi, mediasi, dan arbitration.  Kemudian gaya 

                                                             
11

 Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif.  CV Alfabeta, Bandung, hlm 32 
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manajemen ada lima yaitu Memaksa, Konfrontasi, 

Kompromi, menarik diri, dan mengekomodasi. 

2. Kendala dalam melakukan Pengelolaan Konflik 

Kendala dalam melakukan pengelolaan konflik pertambangan 

meliputi beberapa aspek, yaitu: 

1) Benturan kepentingan antar aktor. 

2) Adanya perubahan regulasi terkait kewenangan pemerintah 

daerah dalam hal usaha pertambangan.  

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan 

Lincoln (1987) dalam Lexy J. Moleong (1988) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan beberapa 

metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.
12

 

1.7.1 Jenis Penelitan 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Bogdan Taylor dalam Lexy Moloeng, metode kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses inquiri yang menyelidiki 

masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodelogi yang berbeda. 

                                                             
12

 Moloeng, Lexy J. 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. Bandung hlm 
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Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistic, 

menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini para informan, 

dan kesaluruhan studi berlangsung dalam latar situasi alamiah wajar. 

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaankonflik 

yang terjadi di pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo. Peneliti menganalisis semua temuan data 

mengenai pengelolaan konflik dan kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan konflik tersebut, kemudian memaparkan hasil analisis tersebut 

dalam pembahasan, hingga akhirnya peneliti dapat menyimpulkan 

bagaimana pengelolaan konflik pertambangan dan apa saja kendala yang 

dihadapi. 

1.7. 2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yaitu 

narasumber atau orang yang bisa memberikan informasi secara lengkap 

terkait dengan masalah penelitian. Peneliti menetapkan subjek untuk 

mendapatkan informasi tentang konflik yang terjadi, yaitu sebagai berikut; 

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo 

a. Kepala badan pelayanan perijinan terpadu 

b. Kepala bidang energi sumber daya mineral dinas pekerjaan umum 

sebagai SKPD yang mengurusi pertambangan. 

c. Kepala kantor lingkungan hidup sebagai pengeluar AMDAL 

tambang 

2. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo 

3. Pemerintah Desa Ngrogung 

4. Pemilik usaha pertambangan pasir 
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5. Masyarakat Desa yang melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait 

dampak pertambangan pasir trass 

6. Lembaga Swadaya Masyarakat 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan 

oleh penelitii untuk mendapatkan informasi yang tepat dan data yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini, lokasi 

konflik ada di tambang pasir trass Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena 

pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung menuai konflik yang 

berkepanjangan dimana masyarakat menolak keberadaan tambang tersebut. 

1.7.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari nara sumber pertama, sedangkan data primer 

merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Dalam penelitian 

pengelolaan konflik pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung, data primer 

yang dibutuhkan peneliti ialah dokumen dari pihak konflik dan wawancara 

langsung kepada subyek yang terlibat langsung dalam pengelolaan konflik 

tersebut seperti tim teknis pertambangan pemerintah Kabupaten Ponorogo, 

pemilik usaha pertambangan, masyarakat Desa Ngrogung dan lain-lain. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah surat kabar, internet, 
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undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu 

bara, penelitian terdahulu tentang pertambang di Kabupaten Ponoorogo.  

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu dilakukannya pengamatan atau menggunakan indera 

langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku 

(Sanapiah Faisal;1999). Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui 

fakta dilapangan, seperti mengetahui kondisi wilayah dan aktivitas 

pertambangan pasir trass pertambangan di desa Ngrogung, serta 

mengetahui aktivitas masyarakat desa terkait konflik. 

b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan secara langsung atau lisan kepada nara sumber yang 

bersangkutan (Sanapiah Faisal;1999).Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan sejumlah data, pendapat dan ide langsung dari 

narasumber yang bersangkutan. Dimana dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait konflik, 

seperti LSM, masyarakat desa serta pemerintah Desa Ngrogung dan 

pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti mendapatkan data 

langsung melalui jawaban para subyek mengenai konflik, pengelolaan 

konflik, dan kendala pengelolaan konflik tersebut. 

c. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data berupa foto, arsip, 

buku-buku, pendapat/delik, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang diambil. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengambildata dan dokumen seperti petensi wilayah Kabupaten 
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Ponorogo, peta kota, arsip IUP, dan sebagainya untuk dicantumkan 

dalam hasil penelitian. 

1.7.6Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono yaitu 

analisis model interaktif. Pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi 

data (reduction data), penyajian data (display data), dan terakhir menarik 

kesimpulan atau verifikasi (drawing conclucing).
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Komponen dalam analisis data dalam model interaktive 

Sumber: Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (2014:92) 

 

Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 
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Penyajian Data, setelah data direduksi, data dapat disajikan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif  penyajian data sering dilakukan 

dengan teks yang naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan awal dapat didukung dengan data dan buktu yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan dianggap 

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan 

menjawab rumusan masalah. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari subyek 

penelitian yaitu LSM, masyarakat desa serta pemerintah Desa Ngrogung dan 

pemerintah Kabupaten Ponorogo yang yang mengetahui dan memahami 

tentang permasalahan tentang pengelolaan konflik petambangan pasir trass di 

Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Setelah 

memperoleh data tentang konflik, pengelolaan konflik serta kendala 

pengelolaan konflik tersebut, peneliti akan melakukan reduksi data yaitu 

peneliti akan memilih data data mana yang penting untuk di sajikan dalam 

pembahasan. Setelah data tereduksi data tersebut peneliti paparkan dengen 

analisis dalam pembahasan, kemudian terakhir peneliti akan menarik 

kesimpulan dan verifikasi data-data tersebut. 
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1.7.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, metode kualitatif menggunakan uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yaitu melalui 

teknik tringulasi. Tringulasi yaitu menggabungkan dari beberapa teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sehingga data dari 

wawancara akan peneliti cocokan dengan data lainnya setra keadaan 

dilapangan. Tringulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
14

Dalam penelitian ini, 

keabsahan data perlu dilakukan karena data yang diperlukan untuk dianalisis 

sangat banyak, selain itu sumber datayang digunakan ada tiga cara yaitu 

wawancara, observasi serta dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tringulasi sumber yaitu untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Dimana peneliti akan melakukan teknik wawancara kepada semua sumber 

data, sehingga peneliti akan memahami permasalahan yang ada dan hasil 

penelitian akan lebih mendalam.  

 

 

 

                                                             
14

Sugiyono, Opcit, hlm 151 


