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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertambangan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha, 

koprasi, atau perorangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dikuasai oleh 

negara dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sehinga usaha pertambangan dapat 

menambah pendapatan pemerintah berupa pajak yang masuk pada kas pemerintah 

baik daerah ataupun pusat. Selain itu dengan dibukanya pertambangan disuatu daerah 

dapat menciptakan lapangan pekerjan serta mengurangi penganguran.  

Tambang dapat meningkatkan pendapatan warga. akan tetapi hal tersebut 

harus diimbangi dengan  perlindungan terhadap ekosistem alam disekitar wilayah 

pertambangan tersebut. karna mengingat kegiatan usaha tambang memiliki 

dampak buruk pada ekosistem lingkungan hidup baik biotik dan abiotik. 

pertambang mineral bukan logam dan batuan di Mojokerto (pertambangan galian 

C) menghasilkan sirtu dan pasir urug sesuai dengan surat edaran No 

:05.e/30/DJB/2015  Direktorat jendral mineral dan batubara tentang pengumuman 

status clear and clean dan sertifikat clear and clean untuk IUP mineral bukan 

logam dan batuan.1 Pertambangan tersebut memiliki resiko dampak pengerusakan 

ekosistem alam yang lebih tinggi dari pada sistem penambangan yang lain. Karna 

menggunakan Sistem penambangan terbuka, Sehingga perlu dilakukan upaya 

reklamasi yang massif agar nantinya penambangan tersebut tidak menimbulkan 

dampak kerusakan lingkungan yang dapat merugikan warga. 

                                                           
        1 surat edaran No :05.e/30/DJB/2015  Direktorat jendral mineral dan batubara tentang 

pengumuman status clear and clean dan sertifikat clear and clean untuk IUP mineral bukan logam 

dan batuan. 
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Seperti yang terjadi wilayah pertambangan galian C yang berada di 

Kecamatan Ngoro Kabupaten mojokerto. banyak terdapat bekas galian C yang 

masih terbengkalai, tanpa ada upaya pasca tambang dan reklamasi yang dilakukan 

oleh pihak pengelolah. Hal tersebut mengakibatkan longsor dan banjir lumpur 

yang mengalir sampai keperumahan warga, pada tahun 2009 tempatnya di Desa 

Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dan hal serupa juga terjadi 

di Desa Kalikatir, Gondang, Kabupaten Mojokerto pada 2013. Sedikitnya 900 Ha 

(hektar) lahan di Kabupaten Mojokerto rusak parah akibat pertambangan pasir-

batu (sirtu) oleh 31 perusahaan yang berizin. Ironisnya, sampai saat ini baru 

sekitar 15% lahan bekas tambang sirtu yang sudah direklamasi oleh para 

pengusaha. Ratusan hektar lahan tambang lainnya saat ini kondisinya 

memprihatinkan. Hal tersebut sangat membahayakan masyarakat karna terdapat 

kerugian yang diderita oleh warga desa.2 

Di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Bekas 

penambangan galian C yang tidak direklamasi kembali memakan korban. 

Kemarin seorang warga tewas setelah melakukan penambangan manual di lokasi 

bekas penambangan pasir dan batu di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging.  

Supriyadi, warga Desa Tempuran, ditemukan tewas di lokasi kejadian dalam 

kondisi kepala pecah. Diduga kepala pria berumur 35 tahun itu tertimpa longsoran 

batu di tebing galian yang dia gali. Memang, lokasi bekas galian C milik mantan 

anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Hanura, Senedi, itu dikelilingi 

tebing setelah bertahun-tahun digali.  

                                                           
2 P.Misti. Tambang Pasir Dikeruk, 900 Hektar Lahan di Mojokerto Rusak. http://beritajatim.com,  

diakses pada tanggal 17 april 2016 
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Kapolsek Pungging AKP Bambang Sujadmiko mengatakan, warga sekitar 

menemukan Supriyadi sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi tertimbun 

longsoran tebing. Dalam keseharian, Supariyadi memang melakukan penggalian 

manual untuk mencari batu. “Korban menggali sendiri dengan linggis. Korban 

meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi kepala pecah dan diduga 

tertimpa batu yang merupakan longsoran tebing,” tutur Bambang.3 

 Seperti halnya kasus nasional yang terjadi di Lumajang Jawa Timur, 

terjadi kerusakan lahan milik warga yang berada didekat tempat pertambangan 

galian C ilegal, sehingga menyebabkan konflik antar warga yang mengakibatkan 

kematian seorang aktivis lingkungan Salim kancil. Agar tidak terjadi konflik 

antara warga dan pemegang IUP perlu adanya pengkajian secara mendalam 

mengenai pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi galian C di wilayah  

Kabupaten Mojokerto 

Sebagai sumber daya alam negara yang dikuasai oleh negara, seharusnya 

pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ( galian C ) di 

Kabupaten Mojokerto memperhatikan kelestarian alam dan ekosistem setempat. 

selain melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berdaya guna, berhasil guna 

dan berdaya saing sesuai dengan pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Kab Mojokerto 

No, 06 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan. Pengusaha harus melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang 

untuk menangulangi efek dari kegiatan penambangan. Selain itu pemegang IUP 

wajib menjaga ekosistem lahan bekas tambang agar kualitas lingkungan dan 

ekosistem dapat berfungsi kembali sesuai peruntukanya. Sesuai dengan pasal 99 

                                                           
       3tritus julan. Bekas Galian C Makan Korban Lagi. http://koran-sindo.com diakses pada 

tanggal 10 juli 2017 

http://koran-sindo.com/
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ayat 1 dan pasal 101 Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara sebagai berikut 

Pasal 99 ayat 1: 

 Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi 

dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP 

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.  

Pasal 101 

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan 

dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

diatur dengan peraturan pemerintah4 

Kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang, tidak diatur 

secara terperinci didalam Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi dapat kita lihat pada pasal 101 Undang 

– Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa 

masalah reklamasi dan pascatambang akan diatur lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 

Peraturan  Pemerintah No 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan pascatambang. 

Sebagai berikut:  

2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib 

melaksanakan reklamasi dan pascatambang. 5 

Sedangkan arti reklamasi dan pascatambang menurut pasal 1 ayat 1 dan 

ayat 2  Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral  No 07 tahun 2014 

                                                           
4 Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
5 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan pascatambang 
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Tentang pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: 

1) reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk Menata, Memulihkan, Memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukanya  

    Sedangkan pascatambang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Mentri Energi 

Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan 

Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara.  

2) Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut 

setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan 

untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut 

kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. untuk memulihkan 

fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di 

seluruh wilayah penambangan 6 

     

         Perlu adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan 

pascatambang mengingat masih banyaknya area pertanian berupa sawah dan tegal 

yang terdapat disekitar wilayah usaha pertambangan Kabupaten Mojokerto. Masih 

banyak bekas pertambangan diwilayah Mojokerto, yang tidak terurus dan 

dibiyarkan begitu saja  tanpa terlihat upaya reklamasi dan pascatambang. Hal 

tersebut sangat lah menghawatirkan karna dalam kerusakan lingkungan yang 

paling dirugikan adalah para petani, baik petani kaya dan petani gurem yang 

lahanya terdapat disekiatar wilayah pertambangan.   Berdasarkan informasi awal 

yang didapatkan di Kecamatan Jatirejo pada bulan September 2013, ada beberapa 

masalah-masalah yang ditemukan dilapangan, dalam pelaksanaan Pertambangan 

Pengusaha dan pekerja pertambangan seringkali tidak memperhatikan tentang 

                                                           
      6 Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara 
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dampak dari galian tersebut, terlebih seringkali tempat penggalian sangat dekat dengan 

pemukiman warga, yang lebih parah lagi tidak jarang pengusaha pertambangan yang 

melakukan penipuan-penipuan terhadap warga, seperti yang terjadi di Kecamatan 

Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sehingga memicu gerakan penolakan secara sporadis 

oleh warga. Ironisnya dalam berbagai kasus sengketa galian itu tidak jarang oknum-

oknum instansi terkait mendukung dan berpihak  pada pengusaha pertambangan, 

bahkan aparatur keamanan terkadang justru menjadi alat intimidasi warga.7 

Agar nantinya tidak berdampak pada lingkungan disekitar wilayah 

pertambangan, maka perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban 

reklamasi dan pascatambang yang dibebankan kepada pemegang IUP. 

diharapakan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada bekas galian tambang 

mineral bukan logam di Kabupaten Mojokerto dapat berjalan secara maksimal.  

Peneliti berangapan bahwa banyak ketimpangan dalam pelaksanaan 

kewajiban reklamasi dan pascatambang di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. 

Sehingga perlu diadakan penelitihan yang lebih mendalam dalam proses 

pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada area pertambangan di Kabupaten 

Mojokerto. Dengan permasalahan implementasi kewajiban melaksanakan 

reklamasi dan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan di 

Kabupaten Mojokerto maka judul yang tepat dalam penelitian ini adalah. 

 

                                                           
     7 Yahdi. 2014. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 

tentang pengelolahan pertambangan mineral bukan logam dan batuan(studi kasus pertambangan 

galian golongan c  kecamatan jatirejo, kabupaten mojokerto) Surabaya.  Jurnal ilmiah S1 Ilmu Administrasi 

Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. Hal 09 
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     “Penelitian Socio-Legal Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Oleh 

Pemegang IUP Di Kabupaten Mojokerto Pada Aktivitas Pertambangan 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Siapakah pihak yang wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang di 

wilayah hukum Kabupaten Mojokerto menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto No 6 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan, dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan ? 

2. Bagaimana pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan 

pascatambang oleh pemegang IUP  operasi produksi di wilayah hukum  

Kabupaten Mojokerto ? 

3. Dampak – dampak kerusakan apa saja yang telah ditimbulkan oleh operasi 

produksi  pertambangan galian C ? 

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Mojokerto dan penegak hukum Kabupaten Mojokerto, terhadap pemegang 

IUP yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang ? 

5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengalami 

kerugian akibat operasi produksi pertambangan galian C ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui siapakah pihak yang wajib melaksanakan reklamasi dan 

pascatambang di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Mojokerto No 6 tahun 2012 tentang pengelolaan 
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pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dan kewajiban apa saja 

yang harus dilakukan  

2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi 

dan pascatambang oleh pemegang IUP  operasi produksi di wilayah 

hukum  Kabupaten Mojokerto  

3. Untuk mengetahui dampak – dampak kerusakan apa saja yang telah 

ditimbulkan oleh operasi produksi  pertambangan galian C  

4. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Mojokerto dan penegak hukum Kabupaten Mojokerto, 

terhadap pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi 

dan pascatambang  

5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

yang mengalami kerugian akibat operasi produksi pertambangan galian C  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pengetahuan yang sangat berharga dan berguna untuk 

memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai gelar kesarjanaan 

dibidang Ilmu hukum pada umumnya. 

2. Bagi Pemerintah 

a) Sebagai informasi mengenai hal–hal yang berhubungan pelaksanaan 

reklamasi dan pasca tambang di bekas pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan (galian C), sesuai dengan pelaksanakan Peraturan 

Daerah kabupaten Mojokerto No 6 tahun 2012 pasal 37 angka2 

tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik kepada lembaga 

negara, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, atas penagakan 

hukum terhadap pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang merasa 

dirugikan, atas tidak terlaksanakanya reklamasi dan pascatambanag pada 

bekas pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. 

E. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data dan informasi kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, dalam melaksanakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Mojokerto No 6 tahun 2012 pasal 37 angka 2 tentang pengelolaan 

pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Serta menjadi informasi bagi 

para warga yang membutuhkan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

       Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Sosio- Legal , 

Menurut Sulistyowati Irianto, karakteristik metode penelitian Sosio-Legal 

dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut. Pertama, studi Sosio-Legal 

melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan 

implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung 

dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok 

masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi 
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Sosio-Legal juga terkait dengan persoalan dalam studi hukum, yaitu 

membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat 

yang paling rendah seperti peraturan desa.  Kedua, studi Sosio-Legal 

mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode 

hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif Sosio-Legal, dan 

Etnografi Sosio-Legal.8 

        Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin menganalisa 

secara mendalam terkait peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan 

kebijakan, serta analisis secara kritikal dan implikasinya terhadap subjek 

hukum pemerintah daerah dengan melihat langsung dilapangan terkait 

pelaksanana reklamasi dan pascatambang. Sesuai dengan pasal 37 ayat 2 

Peraturan Daerah Kab Mojokerto No, 06 tahun 2012 tentang pengelolaan 

pertambangan mineral bukan logam dan batuan.  

2. Lokasi Penelitian  

1. Instansi pemerintah  

       Peneliti melakukan pengumpulan data primer terhadap sumber yang 

kredibel mengenai tema ini, seperti 

1. Badan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. 

Alamat: Jl. Tidar No.123, Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota 

Surabaya,  Jawa Timur  

2. BLH ( Balai Lingkungan Hidup) Kabupaten Mojokerto.  

Alamat: Jl. Pemuda No. 55B, Kecamatan Mojosari, Kabupaten 

Mojokerto  

                                                           
          8  Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, 

Kajian Sosio-Legal terbitan Pustaka Larasan  Bali, tahun 2012. Hal 191 
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3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 

Alamat: Jl. Pemuda No. 55B, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto 

2. Lokasi pertambangan 

Peneliti akan melakukan survey di tiga puluh tiga titik tambang dienam 

kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. seperti : 

Tabel :1 

Lokasi penelitian pertambangan mineral bukan logam dan batuan / 

galian C di Kabupaten Mojokerto 

NO LOKASI TAMBANG NAMA DESA  NAMA 
PERUSAHAAN 

NAMA 
PERORANGAN 

KOMODITAS 

1 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 
Ds. Kunjorowesi  CV. Barokah  Tanah Urug 

2 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 
Ds. Kunjorowesi, 

DS. Wonosari, 

 Ds. Manduro,  

Ds. Wotanmas 

Jedong  

PT. karya 

citra mitra 

sejati 

 Tanah Urug 

 

3 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 
Ds. Kuto Girang, 

DS. Lolawang, 

 Ds. Srigading,  

PT. geolava 

manunggal 

utama 

 Tanah Urug 

4 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Krikilan,  

Ds. Watesnegoro, 
 M. Sidik Tanah Urug 

5 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Kecapangan,  PT. Tri Esti 

Karya Utama 
 Tanah Urug 

6 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Ds. Manduro, CV. Alvian 

Putra Jaya 
 Tanah Urug 

7 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Sekantong,  

Ds. Kunjoro Wesi, 

PT. Senopati 

Indo Perkasa 
 Tanah Urug 

8 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Sekantong,  

Ds. Kunjoro Wesi 

Koperasi 

Amanatul 

Ummah 

 Tanah Urug 

9 Kec. Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Glatik,   Rudi hartono Tanah Urug 

10 Kec. Kutorejo 

Kabupaten Mojokerto 

Ds. Jiyu 

Ds. Sampan agung 
 Ahmad anwar Tanah Urug 

11 Kec. Kutorejo 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. sawo  

Ds. Karangdiyeng, 

CV. Sumber 

Rezeki 
 Tanah Urug 

12 Kec. Dlanggu 

Kabupaten Mojokerto 

Ds. Ngembeh 

Ds. Sumberkarang 

Ds. Talok, 

 Mulyadi Batu 

13 Kec. Gondang 

Kabupaten Mojokerto 

Ds, Kalikatir 

Ds. Jatidukuh, 
 Budiono Batu 

14 Kec. Gondang 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Urung Urung,  

Ds. Bening, 

Kelompok 

Masyarakat 

“Barokah” 

 

 Tanah Urug 
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15 Kec. pungging 

Kabupaten Mojokerto 

Ds. Sekargadung 

Ds. Randuharjo 

PT WiraBumi  Batu 

16 Kec. Jatirejo 

Kabupaten Mojokerto 

Ds. Jatirejo 

Ds. Dukuhngarjo 

Kelompok 

Masyarakat 

“Berkah 

Bumi” 

 Tanah Urug 

17 Kec. Jatirejo 

Kabupaten Mojokerto 

Dsn. Jabung ,  

Ds. Lebak Jabung, 

Kelompok 

Masyarakat 
 Tanah Urug 

  

3. Sumber Perolehan Data 

a. Data Primer 

Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan cara wawancara 

terhadap sumber yang kredibel mengenai tema ini, misalnya BLH ( Balai 

Lingkungan Hidup), pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pemegang IUP 

( pengusaha pertambangan ) serta beberapa narasumber lain. 

b. Peneliti juga akan melakukan survey 33 tambang dienam kecamatan yang 

ada di Kabupaten Mojokerto seperti (Kec. Dlanggu Kec. Jatirejo, Kec. 

Gondang, Kec. Ngoro, Kec. Pungging,  Kec Kutorejo)  

c. Data Sekunder 

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan 

melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan 

hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan maupun 

perjanjian dan Peraturan Daerah. Dalam penulisan hukum ini 

meliputi Putusan pengeluaran ijin tambang, serta peraturan-

peraturan terkait. 

a. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang tentang 

pertambangan mineral dan batubara. 
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b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup 

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara beserta perubahannya 

d. PP No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. 

e. Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada 

pertambangan mineral Dan Batubara 

f. surat edaran No :05.e/30/DJB/2015 Direktorat jendral 

mineral dan batubara tentang pengumuman status clear and 

clean dan sertifikat clear and clean untuk IUP Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan. 

g. Peraturan Gubenur No 12 tahun 2016 tentang Pedoman 

Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 6 tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan. 

i. Peraturan Bupati No. 2 tahun 2014 usaha pertambangan dan 

izin pertambangan rakyat Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari                                                                                                                                                                                                                                  

penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diambil dari kamus, 

ensiklopedia, dan yearbook untuk membantu menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, Observasi lapangan dan wawancara. daftar pertanyaan  yang 

disesuaikan dengan kebutuhan jenis data, termasuk penyebutan pula: 

1. Dokumentasi     : peneliti melakukan metode dokumentasi dengan 

mengambil foto atau dokumentasi, pada area pertambangan 

mineral bukan logam dan batuan. Yaitu pada dinding tebing galian 

dan terasering galian. selain itu Metode dokumentasi dicari pada 

data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya9. 

2. Observasi lapangan: peneliti melakukan observasi pada fasilitas umum 

yang terdapat di sekitar area pertambangan untuk menentukan kerusakan 

apa yang disebabkan oleh operasi produksi pertambangan. 

3. Wawancara          : peneliti melakukan wawancara pada beberapa 

instansi pemerintah baik daerah maupun provinsi sebagai berikut:  

1. Badan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Jawa Timur. 

Nama  : Maria 

Jabatan: kordinator bidang Tambang  

Alamat: Jl. Tidar No.123, Petemon, Kecamatan 

Sawahan, Kota Surabaya,  Jawa Timur  

2. BLH ( Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten 

Mojokerto.  

                                                           
       9 Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. Hal 202 
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Nama  : Bambang .S 

Jabatan: kepala bidang tambang 

Alamat: Jl. Pemuda No. 55B, Kecamatan Mojosari, 

Kabupaten Mojokerto  

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 

Nama      : Kunadi 

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto 

Alamat: Jl. Pemuda No. 55B, Kecamatan Mojosari, 

Kabupaten Mojokerto 

 

5. Teknik Analisa Data 

       Analaisa data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data yang 

dihasilkan, baik data primer maupun data sekunder  

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang kami lakukan, agar alur penulisan lebih mudah 

dipahami dan jelas, maka skripsi yang akan disusun memiliki sistematika sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua, bab ini berisis berbagai kajian pustaka yang berhubungan 

dengan studi kasus peneliti sebagai landasan teoritik untuk melakukan analisa 

dalam penelitian ini. 

Bab ketiga, adalah bagian inti dari penelitian ini yang memuat tentang hasil 

penelitihan sekaligus analisa dan pembahasan objek yang diteliti yakni mengenai  pihak 

– pihak yang wajib melaksanakan reklamasi, menurut peraturan daerah Kabupaten

Mojokerto No, 06 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam 

dan batuan. Terkait pelaksanaan serta pengawasan reklamasi dan pascatambang 

terhadap wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten 

Mojokerto, selain itu dampak kerugian apa saja yang ditimbulkan dalam pertambangan 

galian c dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengalami 

kerugian akibat pertambangan galian C. 

Bab keempat, merupakan penutup dari skripsi yang ditulis, memuat kesimpulan 

dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari 

hasil penelitian yang ditujukan kepada para civitas akademika, mahasiswa, masyarakat 

bahkan dari kalangan pemerintahan (yang bergerak dalam bidang pendidikan), yang 

akan melakukan penelitian-penelitian serupa  serta ditujukan pula bagi mereka yang 

punya minat dalam dunia tulis-menulis. Bagian terakhir dari bab ini adalah kata 

penutup (closing speech) yang berisi rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak 

yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, juga memberikan kesempatan bagi 

siapa pun untuk memberikan saran dan kritik bagi penelitian ini. 




