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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

sumber daya alam. Hampir di setiap daerah atau kabupaten/kota terdapat 

kekayaan sumber daya alam. Semua kekayaan alam yang ada tersebut dikuasai 

oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Semua itu sudah terkandung dalam 

pasal 33 UUD 1945.
1
 Dengan mengoptimalkan sumber daya alam, baik yang ada 

di darat ataupun di laut, hal itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat untuk 

lebih baik lagi. Sebab, di mata dunia Indonesia sudah dipandang mempunyai 

kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula 

kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, 

pangan, papan, dan air bersih. Banyaknya peningkatan kebutuhan manusia 

tersebut maka mengakibatkan ekploitasi terhadap sumber daya alam semakin 

tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan 

jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang 

luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
2
 Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan 

akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi 

lingkungan. Salah satu bentuk ekspoitasi sumber daya alam adalah pertambangan. 

                                                           
1
 UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
2
 Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2014 menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota 

Batam mencapai 8 % tiap tahun, pada tahun 2006 jumlah penduduk Batam sekitar 800.000 orang, 

dan kini tingginya angka pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,2 juta orang. 
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Pada saat ini perkembangan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil 

yang didapat juga memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup 

masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian kegiatan yang 

menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan 

lingkungan hidup, manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan penambangan ilegal atau tanpa izin 

yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang atau dikenal dengan sebutan 

PETI (pertambangan tanpa izin). 

Sebagaimana yang telah di atur di dalam UU No 4 bab VIII pasal 65 tahun 

2009 tentang persyaratan perizinan usaha tambang, bahwa untuk melakukan usaha 

pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, 

persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 

Tetapi, masih banyak oknum yang melakukan penambangan pasir tidak 

berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tersebut atau dengan kata lain melakukan 

penambangan pasir tidak berpihak kepada kepentingan bangsa melainkan 

kepentingan pribadi dan tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan 

lingkungan sekitar dalam melakukan penambangan pasir. Akibatnya banyak lahan 

efektif menjadi berkurang, mengganggu ekosistem pantai dan sebagai pemicu 

terjadinya abrasi karena mengurangi kualitas pesisir pantai. 

Sejauh ini penambangan pasir ilegal di daerah semakin marak, salah 

satunya adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan sebuh Kota yang luas 

wilayah nya sangat kecil dan merupakan daerah kepulauan. Awal pembangunan 

kota Batam dimulai pertama kali dengan diterbitkan keputusan presiden (keppres) 

No 74 tahun 1971 tentang pengembangan pembangunan Kota Batam. Dengan 
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letaknya yang sangat strategis di jalur lintasan terpadat di dunia, saat ini Kota 

Batam telah menjadi daerah industry terkemuka di tanah air.
3
 

Keinginan mejadikan Kota Batam sebagai sebuah kawasan insudtri, 

perdagangan alih kapal dan pariwisata tampaknya tidak sia-sia, ini dibuktikan 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya investasi yang 

masuk ke Kota Batam. Dengan iklim investasi yang kondusif, menjadikan Kota 

Batam sebagai salah satu tujuan investasi yang telah berhasil menarik ratusan 

perusahaan asing maupun domestik. 

Geliat pembangunan Kota Batam dapat dilihat dari tingginya tingkat 

pertumbuhan ekonomi dengan leading sectornya adalah sector industry yang 

mampu memberikan dampak pada sector ekonomi lainya. Kota Batam memiliki  

21 kawasan indusri yang tersebar di wilayah Batu Ampar, Kabil, Sekupang, Muka 

Kuning, Batam Centre dan lain-lain. Adapun beberapa kawasan industry di Kota 

Batam yakni :  

1. Batamnindo Industrial Park 

2. Citra Buana Centre Park Phase 

3. Cammo Industrial park 

4. Kabil Industrial 

5. Kawasan Bintang Industri 

6. Union Industrial Park dan lain-lain. 

 

Kota Batam juga termasuk  wilayah free trade zone artinya Batam adalah 

kawasan bebas pajak yang mengakibatkan Pembangunan di Kota Batam sangat 

                                                           
3
SKPD Batam Online http://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/rencana-strategis/isu-

strategis/ diakses pada 22 februari 2016, pukul 16.00 WIB. 

http://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/rencana-strategis/isu-strategis/
http://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/rencana-strategis/isu-strategis/
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cepat. Batam yang luas wilayah darat nya hanya 108,265 Ha memiliki bandara 

intenasional Hang Nadim, 5 pelabuhan internasional, 3 pelabuhan domestic dan 

memilik sarana infrastuktur yang baik dalam menunjang perekonomian di Batam 

Untuk memenuhi sarana infrastruktur di Kota Batam seperti pembangunan 

kawasan industry, perumahan, fasilitas umum dan sarana penunjang lainya tentu 

Batam harus memiliki pasokan bahan untuk memenuhi permintaan bahan tersebut 

salah satunya adalah pasir. Untuk memenuhi kebutuhan pasir di Kota Batam yang 

sangat tinggi oknum-oknum tertentu mengambil pasir di wilayah Kota Batam, 

padahal ada larangan untuk dalam melakukan penambangan pasir di Kota Batam 

yakni: 

1. Perda Kota Batam No 2 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah 

Kota Batam 2004-2014, di dalam bab 3 pasal 5 (d) menyebutkan bahwa 

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung di 

wilayah darat dan wilayah laut untuk menjaga keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan hidup, kelestarian potensi sumber daya tanah, air 

dan lainya yang ada di Kota Batam.
4
 

2. Perda Kota Batam No 8 Tahun 2003 tentang pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup, di dalam bab 3 pasal 13 menyebutkan 

dalam uapaya perlindungan lingkungan hidup, pemerintah Kota wajib 

untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, laut, hutan, hutan 

bakau, hutan Kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara.
5
 

                                                           
4
 Perda Kota Batam no 2 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam 2004-2014 

5
 Perda Kota Batam No 8 Tahun 2003 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup 
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Pada tahun 2013 Walikota Batam KH.Ahmad Dahlan juga menegaskan larangan 

penambangan atau penggalian pasir di seluruh wilayah pulau Batam karena 

merusak lingkungan dan menjadi sumber penyakit dan serta penyebab kecelakaan 

warga.
6
 Tetapi larangan tersebut tidak membuat para penambang menghentikan 

aktivitas penambangan pasir di Kota Batam. 

  Para developer biasanya para developer mendatangkan pasir dari luar 

pulau Batam, tetapi karena selisih harga pasir di Pulau Batam yang lebih murah 

sebesar Rp 500 ribu per Truk yang berisi sekitar 4 m
3 

pasir dan permintaan pasir 

yang semakin tinggi di Batam membuat para oknum–oknum tertentu 

memanfaatkanya dengan melakukan penambangan pasir di Kota Batam.
7
 

Dari hasil survey yang dilakukan oleh BAPEDAL Kota Batam terhadap 

lahan tambang aktif dan lahan pasca tambang, diperkirakan kegiatan 

penambangan telah mencakup luasan lahan ± 83 ha (830.000 m2), dan terdapat 

lebih dari 72 spot tambang yang tersebar di kecamatan nongsa.
8
 Kegiatan 

penambangan pasir dilakukan secara open pit dengan menggunakan peralatan 

mekanis (pompa, back hoe ,truck dll). Kedalaman fit rata-rata 4 meter, sehingga 

diperkirakan volume pasir yang telah tertambang ± 3.320.000 m3. 

BAPEDAL Kota Batam telah melakukan Tindakan prefentif maupun 

represif, yakni : 

                                                           
6
Walikota tegaskan larangan penambangan pasir, Antara News Kepri Online, 24 Desember 2013 

http://kepri.antaranews.com/berita/27452/wali-kota-batam-tegaskan-larangan-penambangan-pasir 

Diakses pada tanggal 22 februari 2016 jam 13.30 WIB. 
7
 Tambang Pasir Ilegal Marak di Batam, Antara News Kepri Online,18 januari 2015 

http://www.antaranews.com/berita/474773/tambang-pasir-ilegal-marak-di-batam Diakses pada 

tanggal 22 februari 2016, jam 17.00 WIB. 
8
 Bapedal Kota Batam ,http://storage.jak-

stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BOX3PenambanganPasirDarat.pdf Diakses pada tanggal 

18 februari 2016, jam 16.40 WIB. 

http://kepri.antaranews.com/berita/27452/wali-kota-batam-tegaskan-larangan-penambangan-pasir
http://www.antaranews.com/berita/474773/tambang-pasir-ilegal-marak-di-batam
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BOX3PenambanganPasirDarat.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BOX3PenambanganPasirDarat.pdf


6 
 

1. Preventif 

Mengefektifkan pos pengaduan sebagai wahana awal untuk 

melakukan penegakan hukum lingkungan dengan memberdayakan sarana 

dan prasarana yang tersedia termasuk pemberdayaan PPLH dan PPNS. 

Karena pertumbuhan pembangunan yang tinggi dan kompleksitas masalah 

lingkungan yang terjadi di Batam membutuhkan pos pengaduan agar dapat 

menindaklanjuti secara efektif setiap pengaduan yang timbul mulai dari 

verifikasi sampai penindakannya. 

2. Represif 

BAPEDAL bersama personil tim lainya telah sering melakukan 

razia di beberapa titik penambangan pasir. Salah satunya dikawasan seluas 

32 hektar di wilayah teluk Mergong di kecamatan Nongsa.
9
 Lokasi 

penambangan pasir yang ada dikecamatan Nongsa tersebut sudah sangat 

parah, penambangan di wilayah tersebut berdekatan dengan perairan dan 

membuat perairan menjadi tercemar lumpur sisa tambang. 

Dalam melakukan razia, BAPEDAL bersama personil tim 

gabungan (Satpol pp, Polda Kepri, TNI) sudah banyak menyegel tempat 

penambangan pasir ilegal serta menyita alat pompa untuk menyedot 

pasir,truk pengangkut pasir dan lain-lain. 

Dengan adanya upaya pengefektifan pos pengaduan serta razia dan 

melakukan penyitaan diharapkan dapat menghilangkan aktivitas penambangan 

pasir ilegal di Kota Batam, akan tetapi hal tersebut tidak membuat para 

penambang menghentikan aktivitas penambangan pasir dan masih tetap 

                                                           
9
 Bapedal Razia Tambang Pasir, Infopublik Online. 19 juni 2015 
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melakukan penambangan dan pada bulan juni 2015 BAPELDA menetapkan 1 

orang tersangka karena melakukan tambang pasir darat di pulau Rempang. Tetapi, 

masih saja tidak membuat efek jera bagi para panambang lain dan tetap 

melakukan aktivitas penambangan pasir di pulau Batam.
10

 

Pemerintah dan penegak hukum terlihat tidak serius dalam menangani masalah 

penambangan pasir ilegal di Kota Batam. Terlihat dari masih beroprasinya 

aktivitas penambangan pasir ilegal di Kota Batam, apakah ada aparat atau pejabat 

yang ikut mendapatkan bagian dari penambangan pasir ilegal ini sehingga terlihat 

mengabaikan masalah penambangan pasir ilegal di Kota Batam. 

Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Peran badan pengendalian dampak 

lingkungan (BAPEDAL) dalam pengendalian dan pengawasan pertambangan 

pasir ilegal di Kota Batam” agar masalah ini dapat terselesaikan dan menemui 

titik terang sehingga tidak terjadi lagi perusakan lingkungan di Kota Batam. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak diteliti dan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai memberikan batasan-

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka 

pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir illegal di Kota Batam? 

                                                           
10

 Antara Kepri Online, 6 juni 2015 http://www.antarakepri.com/berita/33749/bapedalda-batam-
tetapkan-tersangka-perusak-lingkungan Diakses pada tanggal 24 februari 2016. 

http://www.antarakepri.com/berita/33749/bapedalda-batam-tetapkan-tersangka-perusak-lingkungan
http://www.antarakepri.com/berita/33749/bapedalda-batam-tetapkan-tersangka-perusak-lingkungan
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2. Apa penyebab pertambangan pasir illegal di Kota Batam bisa meluas 

dengan cepat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan penelitian 

yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam 

pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir illegal di Kota Batam. 

2. Mengetahui penyebab pertambangan pasir illegal di Kota Batam bisa 

meluas dengan cepat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya : 

a. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan penambahan 

khazanah keilmuan dan memperkaya konsep atau teori yang mampu 

mendukung perkembangan wawasan keilmuan khususnya tentang 

pertambangan pasir illegal. 

b. Manfaat Praktis 

 Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penanganan 

masalah pertambangan pasir illegal. 

 Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai dampak pertambangan 

pasir illegal. 
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E. Definisi Konseptual 

Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal ini 

sangat penting untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan kosep dasar 

yang dimaksud oleh peneliti. Selain itu konsep merupakan istilah, terdiri dari satu 

kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide 

(gagasan) tertentu. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini  : 

Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dalam 

Pengendalian dan Pengawasan Pertambangan Pasir Ilegal di Kota Batam 

1. Peran 

Pengerian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Sedangkan menurut Miftah Thoha, peran adalah suatu rangkaian yang teratur 

yang ditimbulkan karena suatu jabatan. 

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau prilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok 

orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila 

dikaitkan dengan Lembaga maka, dapat disimpulkan peran adalah lembaga 

pemerintah yang menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya yang dalam hal 

ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam. 

2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) 

Sedangkan kata Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) adalah 

suatu Badan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 
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pengendalian, pengawasan dan evaluasi kebijakan daerah dibidang perlindungan 

pengelolaan hidup (PPLH).
11

 

Dalam penelitian ini BAPEDAL mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir illegal di Kota Batam. 

3. Pengendalian  

Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan 

variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dasar dari semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu 

variable atau sekumpulan variable guna mencapai tujuan tertentu. Variable yang 

dimaksud berupa manusia, mesin dan organisasi. 

Menurut Evans dan Lindsay pengendalian diperlukan karena adanya 2 alasan, 

yaitu: 

1. pengendalian merupakan dasar bagi menejemen kerja harian yang efektif 

bagi smeua tingkatan organisasi. 

2. perbaikan jangka panjang tidak dapat diterapkan pada suatu proses kecuali 

jika proses tersebut terkendali dengan baik. 

Suatu sistem pengendalian mempunyai 3 komponen , yaitu: 

1. Standar atau tujuan. 

2. cara untuk mengukur keberhasilan. 

3. perbandingan antara hasil sebenarnya dengan standar, serta umpan balik 

guna membentuk dasar untuk tindakan korektif.
12

 

 

 

                                                           
11

SKPD Kota Batam Online  http://skpd.batamkota.go.id/dampaklingkungan/profil-2/tupoksi-

bapedal/ Di akses pada tanggal 16 februari 2016, jam 17.30 WIB. 

 

http://skpd.batamkota.go.id/dampaklingkungan/profil-2/tupoksi-bapedal/
http://skpd.batamkota.go.id/dampaklingkungan/profil-2/tupoksi-bapedal/
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 4. Pengawasan 

Menurut Harahap (2001: 14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, 

cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan unutk menjamin agar 

segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar 

menerapkan prinsip efesiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan 

tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana 

pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan 

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan tindakan 

organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang 

diterapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk 

memberbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. 

Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian(2003:112) dapat menggunakan 

dua macam teknik, yaitu: 

1. Pengawasan Langsung 

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pemimpin. Dalam hal ini 

pemimpin langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh 

bawahan. 

Pengawasan langsung dapat berbentuk: 

a) Inspeksi langsung 

b) On the spot observation 

2. Pengawasan Tidak Langsung 
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Yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui 

laporan yang disampaikan oleh bawahan baik itu tertulis maupun lisan. 

5. Pertambangan Pasir Ilegal 

Pertambangan damlam pasal 1 angka (1) UUPMB disebutkan mengenai 

pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pertambang pasir ilegal 

adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian yaitu pasir, 

yang masuk dalam golongan bahan galian tambang mineral dan batu bara yang 

tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi yang berwenang 

mengeluarkan izin tambang, dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan izin 

tambang adalah Dinas perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya 

mineral. 

 

F. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat - sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional 

itu akan menunjuk alat pengambilan data yang cocok digunakan atau mengacu 

pada bagian mengukur suatu variable.
13

 Dalam penelitian ini, variable oprasional 

yang berkaitan dengan Peran Badan pengendalian dampak lingkungan 

(BAPEDAL) dalam pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir illegal di 

                                                           
13

 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM,2003. Bahasa Indonesia untuk kerangka ilmiah. UMM 

Press Malang. Hal 207, diakses tanggal 17 februari 2016. 
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Kota Batam. Adapun uapaya dalam menentukan indicator oprasional pada 

penelitian ini meliputi : 

1. Identifikasi Masalah Pertambangan Pasir Ilegal 

2. Proses Pertambangan Pasir Ilegal 

3. Pemerintah dan BAPEDAL Kota Batam Melakukan Tindakan 

Preventif 

 Penerbitan produk hukum 

 Sosialisasi 

4. BAPEDAL Bersama Tim Gabungan Melakukan Penegakan Hukum 

 Patroli dan Razia 

 Penyitaan 

 Pengadilan 

5. Program Penanganan “Bekas buruh tambang pasir” 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan 

jenis deskriptif, yaitu menggambarkan sejumlah variable yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara 

variable. 

Jenis penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode 

deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat atau 

kelompok  tertentu atau gambaran mengenai gejala social. Dengan begitu 
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peneliti bisa melakukan ekploitasi dan klasifikasi mengenai sesuatu atau 

pertanyaan social dengan jalan mendeskripsikan variable yang dijabarkan 

melalui sejumlah indicator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
14

 

Deskriptif adalah suatu jenis dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas 

pristiwa pada masa sekarang.
15

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data 

yang berupa pandangan responden dalam bentuk rinci atau asli, kemudian 

peneliti memberikan penafsiran sehingga memunculkan temuan atau 

mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil dari pengumpulan 

sendiri, kemudian disiarkan secara langsung.
16

 Catatan tersebut dapat berupa 

catatan penelitian dari hasil observasi dan juga dari wawancara dengan subyek 

penelitian. Data promer dari penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

wawancara dengan informan atau staff yang ada di Badan pengendalian 

dampak lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam selama penelitian. 
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15

 Nazir, Moh.2003. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal :54. 
16
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer.
17

 Data tersebut dapat 

berupa bukti, catatan dan atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip, baik 

yang dipublikasikan maupun tidak. Nantinya data sekunder berupa perda 

pembentukan BAPEDAL, laporan, buku, jurnal, surat kabar dan penelitian 

terdahulu yang terkait. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masalah yang menjadi objek penelitian, maka diperlukan alat pengambilan data 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebab kualitas data yang didapat 

dipengaruhi oleh alat pengumpulan atau memperoleh data yang ada dilapangan 

secara akurat dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, agar dapat 

memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Observasi 

Sebagai metose ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

alat indra.
18

 Jadi observasi adalah usaha untuk mengumpulakan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar, artinya data 

dapat diperoleh secara langsung dalam keadaan sadar dari objek penelitian 

                                                           
17

 Nazir, Moh.2003. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal:54 
18

 Surhasimi Arikunto,2002, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta. Hal 133. 
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dengan melakukan pengamatan yang sistematisdengan cara merekam 

kejadian dan mencatatnya. 

Peneliti akan mengumpulkan data berupa masalah yang dihadapi oleh 

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dalam 

pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir ilegal di Kota Batam. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan dialog 

yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak yang 

berkompeten dalam suatu penelitian.
19

 

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu. 

Pembicaraan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan adanya wawancara ini 

diharapkan tidak terjadi perbedaan pengertian antara peneliti dengan 

responden, serta teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dari 

subyek peneliti secara langsung. 

Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan kepada sumber data 

berkaitan dengan Peran Badan pengendalian dampak lingkungan 

(BAPEDAL) dalam pengendalian dan pengawasan pertambangan pasir 

ilegal di Kota Batam. 

 

 

 

                                                           
19
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti penelitian dengan cara mencatat data-data 

yang sudah ada.
20

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain itu 

dikatakan juga bahwa dokumentasi juga dapat dikategorikan peneliti 

sebagai sumber data sekunder atau data pendukung. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa arsip-arsip, karya ilmiah, iktisar-iktisar dan buku-

buku tentang pendapat atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian yaitu tentang Peran badan pengendalian dampak 

lingkungan (BAPEDAL) dalam pengendalian dan pengawasan 

pertambangan pasir ilegal di Kota Batam. 

 

4. Subyek Penelitian 

 Peneliti menetapkan para nara sumber yang diharapkan bisa memberikan 

informasi terutama yang berhubungan dengan Peran Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan dalam Pengendalian dan Pengendalian Pertambangan 

Pasir Ilegal di Kota Batam. Oleh karena itu peneliti menetapkan beberapa 

subyek yaitu: 

1.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam (Kabid penegakan 

hukum lingkungan dan Kassubid Pemantauan Lingkungan berjumlah 2 orang. 

                                                           
20
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2. Penambang Pasir di Kecamatan Nongsa berjumlah 2 Orang 

3. Masyarakat sekitar tambang pasir ilegal berjumlah 2 Orang 

 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti 

untuk menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Batam 

dan difokuskan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan 

pertimbangan bahwa instansi yang bertanggung jawab dan berwenang 

menangani penambangan pasir ilegal. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

dalam pola, kategori, dan suatu dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
21

 Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Menurut Miles dan Hubberman analisa data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. Selain itu keduanya juga mengemukakan bahwa aktivitas 
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dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas.
22

 Adapun tahap analisis data yakni: 

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adlah proses pemilihan, pemberian focus, 

penyederhanaan, abstraksi dan transportasi data mentah yang terdapat 

dalam buku lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus 

dalam keseluruhan perjalanan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempertajam, menyortir, menetapkan focus dan mengorganisir 

hingga dapat menarik kesimpulan akhir. Alas an digunakanya tahapan ini 

adalah agar perolehan data yang sudah ada dapat di klarifikasikan dan di 

telaah dengan benar dan konsisten. 

b. Display Data 

Display data adalah susunan informasi yang terorganisir yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan 

memeriksa display data akan memudahkan dan memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan atau melakukan analisis lebih 

lanjut yang didasarkan atas pemahaman itu. 

c. Penarikan Kesimpilan 

Kesimpulan akhir suatu analisa kualitatif dapat ditarik setelah tidak 

ditemukan lagi informasi mengenai kasus yang diteliti. Kesimpulan yang 

ditarik akan diverikasikan baik dengan kerangka fikir penyusunan maupun 

dengan catatan-catatan di lapangan yang ada, sehingga tercapai consensus 
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pada tingkat optimal antara penyusun dengan sumber-sumber informasi 

maupun dengan kolega penyusun.
23

 

Dari penjelasan di atas maka alas an dari penggunaan tahapan penarikan 

kesimpulan ini adalah agar diketahui kecocokan antara data-data yang 

diperoleh dari penelitian dengan kerangka fikir sehingga akan lebih 

memperjelas secara garis besar baik bagi peneliti maupun pembaca dari 

hasil penelitian ini. 

 

6. Uji Keabsahan Data 

 Metode ini untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan trigulasi. Menurut Paton (dalam Moleong), trigulasi dapat 

dicapai dengan cara : 1)membandingkan data hasil wawancara; 2) 

membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang – orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang – orang yang berbeda latar belakang; 5) membandingkan 

hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan ini suatu dokumen yang 

berkaitan.
24
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