
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak 

dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan 

lingkungan (Supriadi, 2010: 38). 

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan yang dimaksud sumberdaya 

adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, 

sumberdaya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumberdaya buatan. 

Setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak besar 

yang lebih besar, dalam langkah insidensil atupun rutin, selalu akan 

mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak akan lepas pula 

dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitar (fisik maupun 

non fisik), dari hubungan antar individu atapun masyarakat (N.H.T Siahaan, 

2004: 26). 

Penggolongan bahan galian menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, 

dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 
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1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang 

dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara 

atau bagi perekonomian negara; 

2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital adalah bahan galian 

yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak; 

3. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A            

dan B. 

Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing 

golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 

Penggolongan Bahan-bahan Galian, yaitu: 

a. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari: 

1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam; 

2) Bitumen padat, aspal; 

3) Antrasit, batu bara, batu bara muda; 

4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya; 

5) Nikel, kobalt; 

6) Timah. 

b. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:  

1) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium; 

2) Bauksit, tembaga, timbal, seng; 

3) Emas, platina, perak, air raksa, intan; 

4) Arsen, antimon, bismut; 

5) Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya; 
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6) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; 

7) Kriolit, flouspar, barit; 

8) Yodium, brom, khlor, belerang. 

c. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:  

1) Nitrat, phosphate, garam batu; 

2) Asbes, talk, mike, grafit, magnesit; 

3) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker; 

4) Batu permata, batu setengah permata; 

5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite; 

6) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome; 

7) Marmer, batu tulis; 

8) Batu kapur, dolomit, kalsit; 

9) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir. 

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara 

seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, 

yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, 

asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, 

pemulasan, dan pengolesan (grinding), penumpukan dan penghancuran benda 

keras (crushing), pengelolaan bijih logam dan proses pengeringan. Kegiatan 

pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau 

pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat (Muhammad Edwin, 2009: 

39). 
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Perusakan dalam Pasal 1 angka 16 UUPLH perusakan lingkungan 

hidup diartikan sebagai “tindakan orang yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup”. Ini adalah definisi perusakan lingkungan hidup yang cukup jelas. 

Meskipun demikian, unsur-unsur perusakan tersebut tampak butuh penjelasan 

lebih jauh (Hyronimus Rhiti, 2012: 29). 

Dampak terhadap faktor fisik yang terjadi adalah menyebabkan 

kebisingan dan debu. Pertambangan pasir besi di Desa Welahan Wetan, 

Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, juga mempercepat 

abrasi di wilayah itu akibat penurunan permukaan pantai. Setelah ditambang 

pasirnya, air laut lebih tinggi dari permukiman. Pertambangan pasir besi di 

Pesisir Pantai Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, telah merusak 

kawasan pantai. Sejumlah tanaman seperti jenis nyamplung, pinus, ketapang, 

dan kelapa rusak, banyak yang roboh karena tanah disekelilingnya dikeruk. 

Selain dampak tersebut juga ada dampak lain akibat pertambangan pasir besi 

yang berada di permukiman warga yaitu terjadi tanah longsor karena 

tanahnya dikeruk serta tidak direklamasi sepenuhnya oleh pelaku usaha 

sehingga berbentuk seperti kolam  dengan kedalaman 8 sampai 12 m. Upaya 

reklamasi sebenarnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha pengelolaan 

pertambangan pasir besi sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 

pascatambang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
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17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Informasi. Pasal 7 angka 1 huruf 

k menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 

pascatambang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, peraturan daerah tersebut 

menjadi payung hukum bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan, meskipun dalam pelaksanaanya masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan (http://www.erwinrizal.academia.edu/ 

5167688/, diakses pada tanggal 6 Januari 2015 pukul 14.26). 

 Pertambangan Pasir Besi di Desa Welahan Wetan juga menimbulkan 

kecemburuan sosial antar warga karena ada warga yang dipekerjakan dan ada 

juga yang tidak dipekerjakan. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh 

pertambangan pasir tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang 

semakin kompleks sehingga dikuatirkan mengganggu keharmonisan  

masyarakat. Berdasarakan latar belakang masalah di atas maka penulis  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN 

USAHA PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WELAHAN 

WETAN KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP (Tinjauan 

Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Informasi)”. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pengelolaan usaha pertambangan pasir besi di Desa 

Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola usaha pasir besi terhadap 

kerusakan lingkungan ?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengelolaan usaha pertambangan pasir besi di Desa Welahan 

Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui tanggung jawab pengelola usaha pasir besi terhadap kerusakan 

lingkungan. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian mengenai bahan galian pasir besi di Wilayah Pantai Selatan 

Jawa Tengah Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ini 

memiliki dua manfaat yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan membantu 

perkembangan ilmu pengetahuan  dan menambah referensi mengenai praktik 

pertambangan pasir besi di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala 

Kabupaten Cilacap. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, 

seperti Badan Lingkungan Hidup, Pengusaha, Pertambangan Swasta, dan 

Pemerintah pada saat melakukan tindakan yang berkaitan  dengan Hukum 

Lingkungan pada umumnya dan menyangkut tentang praktik pertambangan 

pasir besi di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.  
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