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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Beberapa jenis bahan galian golongan C yang paling banyak 

penambangannya dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah urug. Usaha 

penambangan  terutama tanah urug tersebut harus mendapat perhatian serius, 

karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang 

memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya pengusaha 

penambangan bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan  

memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan 

terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 

sampai 4 meter, dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha 

mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak. 

Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan 

terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan 

tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan 

berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang 

merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan olah ini tempat hidupnya 

tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke 

lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang 

besar akan mengakibatkan lahan  itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan 

yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air 
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yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk. 

Menurut pasal 2 ayat 2d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batu Bara, Galian C termasuk 

golongan pertambangan jenis batuan sehingga jika ingin melakukan galian C 

harus ada ijin tambang, jika tidak memiliki ijin usaha pertambangan maka galian 

C tersebut menjadi ilegal. Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batu Bara 

mengatur bahwa untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Administratif 

Persyaratan administratif untuk eksplorasi untuk bukan logam atau batuan 

adalah yang pertama surat permohonan, yang kedua kartu tanda penduduk atau 

KTP,ketiga Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dan terakhir adalah surat 

keterangan domisili.  

2. Teknis  

Persyarat teknis meliputi pertama daftar riwayat hidup dan surat 

pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling 

sedikit 3 (tiga) tahun dan yang terakhir peta WIUP atau Wilayah Ijin Usaha 

Pertambangan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan 

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara 

nasional. 
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3. Lingkungan  

Persyaratan Lingkungan meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

4. Finansial  

Persyaratan Finansial meliputi yang pertama  bukti penempatan jaminan 

kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan yang terakhir bukti 

pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral 

logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti 

pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta 

WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah 

Salah satu contoh galian C ilegal di Kabupaten Kudus yang memakan korban 

jiwa terletak di desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Duduk 

perkaranya dimulai pada bulan Oktober 2019 sempai dengan bulan Nopember 

2019 Suharto Bin Munawar dan Ali Muhtarom  selaku pengelola menyuruh 

pegawainya atau melakukan sendiri penggalian atau penambangan yang 

bertempat diareal sawah yang berada di desa Klumpit Kecamatan Gebog dengan 

tidak memiliki ijin usaha pertambangan dan mengakibatkan adanya lubang lubang 

galian yang dalam. Setelah adanya laporan dari warga maka pada tanggal 29 

Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB berlokasi di aula balai desa Klumpit 

Satuan Polisi Pamong Praja, Bhabinkamtimbmas dan Babinsa melakukan 

sosialisasi tentang penutupan tambang. Selain itu bekas tambang harus diratakan 

atau direklamasi oleh pemiliknya atau pengelolanya. Pada tanggal 22 januari 2020 
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terjadi peristiwa meninggalnya empat orang anak yang tenggelam di Galian C 

ilegal di desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan identitas 

sebagai berikut : 

1. David Aditya Bin Sunaryo berjenis kelamin Laki-Laki berusia 14 tahun 

beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Klumpit RT 2 RW 5 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

2. Muhammad Faruq Ilham Bin Bintoro berjenis kelamin Laki-Laki berusia 

13 tahun beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Klumpit RT 2 RW 

8 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

3. Habib Roihan Bin Muklib berjenis kelamin Laki-Laki berusia 13 tahun 

beragama Islam bertempat tinggal di Desa Klumpit RT 2 RW 5 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

4. Muhammad Jihar Ghifari Bin Abdul Walid berjenis Laki-Laki berusia 13 

Tahun beragama Islam bertempat tinggal di Desa Klumpit RT 6 RW 7 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

Hal ini terjadi karena Suharto Bin Munawar dan Ali Muhtarom tidak melakukan 

Reklamasi.1 

Terhadap peristiwa tersebut diatas maka pengelola yang bernama Suharto 

Bin H Munawar dan Ali Muhtarom Bin Mi’an ditetapkan tersangka oleh penyidik 

unit II Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus. Keduanya didakwa 

dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 158 Undang-

Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang 

                                                 
1 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds, hlm 3 
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berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau 

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 

67 ayat (I), Pasal 74  ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi Dapat dipidana 

sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yag melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.2 Atau dakwaan kedua 

melanggar pasal 359 KUHP yang berbunyi Barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun juncto pasal 

55 ayat 1 KUHP.3 

Perkara sebagaimana teruarai diatas telah diputus oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan 

Nomor 112/pid.sus/2020/PN Kds terhadap para terdakwanya dinyatakan terbukti 

secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan dakwaan kedua dan dijatuhi 

pidana penjara selama 1 tahun.4 

Salah satu hal yang menarik dari perkara ini terjadi pada tahap penyidikan 

dimana terdapat saksi anak yaitu Nurul Alifian Rizqi Bin Soleh yang berusia 14 

tahun dan Diaz Bin Sofan berusia 13 tahun dimana dua saksi ini bersama dengan 

keempat korban bermain diareal Galian C. Terhadap kedua saksi korban yang 

masih dalam kategori anak pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dilakukan 

dirumah masing-masing didampingi oleh kedua orang tua masing-masing. 

                                                 
2 Loc.Cit. 
3 Ibid., hlm.5 
4 Ibid., hlm.30 
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Pemeriksaannya seharusnya dilakukan ditempat yang sesuai dengan yang ada di 

surat panggilan, yaitu di Kantor Unit II Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal 

Polres Kudus. Namun hal ini tidak dilakukan dengan pertimbangan kondisi 

psikologis saksi anak yang merasa takut dan trauma dengan peristiwa yang 

dialami.5 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul Penyidikan Terhadap Perkara Meninggalnya 

Anak Yang Tenggelam Di Galian C Ilegal Desa Klumpit Kabupaten Kudus.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap perkara meninggalnya anak yang 

tenggelam di galian C ilegal Desa Klumpit Kabupaten Kudus? 

2.  Bagaimanakah kendala kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam 

penyidikan terhadap perkara meninggalnya anak yang tenggelam di Galian 

C ilegal Desa Klumpit Kabupaten Kudus.? 

C. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum 

Acara Pidana dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. 

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam 

                                                 
5 Jhony Iskandar dan Jajang Wiwoko, Wawancara Pribadi, Penyidik Pembantu dan Penyidik Unit 
II Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus, 30 Juni 2021, Ruang Unit II Pidana 
Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus, Kudus 
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bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam 

penelitian ini; 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap perkara meninggalnya anak yang 

tenggelam di Galian C ilegal Desa Klumpit Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui kendala kendala apa yang dihadapi penyidik dalam 

penyidikan dalam perkara meninggalnya anak di galian C ilegal di Desa 

Klumpit Kabupaten Kudus. 

5. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi yang akan ditulis ini mengacu 

pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria 

Kudus. Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, masing-masing 

BAB saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Di bawah ini dijelaskan 

secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah yang membatasi uraian serta ruang lingkup yang diteliti, 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar dapat mengetahui 

apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta sistematika 

penulisan untuk memberikan gambaran dalam penulisan skripsi. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kerangka atau landasan teori yang 
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mendasari penganalisaan masalah yang dibahas, kerangka 

pemikiran atau teori-teori tersebut berkaitan dengan alat bukti dan 

barang bukti, penyelidik dan penyelidikan, penyidik dan 

penyidikan, tersangka dan pertambangan mineral dan batu bara 

atau sering disebut Minerba. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan lebih rinci tentang metode  penelitian yang 

dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis, spesifikasi penelitian menggunakan diskriptif analisis, 

metode pengumpulan sample dengan non random sampling, 

metode pengumpulan data terdiri dari data primer sebagai data 

utama dan data sekunder sebagai data pendukung, metode 

pengolahan dan penyajian data dengan cara memeriksa, meneliti, 

dan mengolah dalam bentuk suatu paragraf. 

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan yaitu 

mengenai penyidikan perkara meninggalnya anak yang tenggelam 

digalian C ilegal Desa Klumpit Kabupaten Kudus dan apa kendala-

kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tersebut. 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah 

jawaban dari rumusan masalah tentang penyidikan perkara 

meninggalnya anak yang tenggelam digalian C Desa Klumpit 
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Kabupaten Kudus dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik 

dalam penyidikan tersebut. Saran berisi masukan terhadap 

masalah masalah yang timbul dalam hasil penelitian  dan 

pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat daftar buku-buku, sumber informasi serta perundang-undangan yang 

digunakan baik sebagai dasar hukum, dasar pelaksanaan maupun landasan 

teori. 

LAMPIRAN
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