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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap 

gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penyusunan skripsi ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan yaitu konsepsi-teoritis. Pendekatan 

konsepsi-teoritis dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasi data yang 

diperoleh untuk mendapatkan informasi yang berguna dan representatif. Penelitian 

hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (dogmatic research). Pendekatan masalahnya menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengkajian masalah 

dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan Kebijakan 

pemurnian mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan 

nilai tambah tambang Indonesia. Diantaranya mencakup peraturan perundang-

undangan, serta bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek kebijakan 

hukum, dan hukum pertambangan dalam rangka menemukan pengaturan hukumnya 

yang ideal dan kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah sesudah meneraokan 

kebijakan dan pascapenerapan kebijakan dalam kenyataan (in concreto).  
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3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

dogmatic research dimana pendekatan hanya menggunakan 2 macam pendekatan 

yaitu : 

1. Pendekatan terhadap produk hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif 

yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada. 

2. Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum, dalam penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah 

sampai sejauh manakah hukum ini dapat mencapai tujuannya. 

3.2  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan tulisan-tulisan yang 

telah teruji keabsahannya yang mengandung suatu doktrin atau teori hukum, norma 

hukum Indonesia, doktrin para ahli,  dan  literatur-literatur hukum yang erat 

kaitannya dengan pertambangan dan kebijakan tertentu yang dipakai dan pastinya 

berhubungan dengan kebijakan pemurnian mineral dan batubara itu sendiri, data 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian 

ini, yang terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kedudukan kekuatan 

hukum yang sah dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan lainnya, antara lain : 
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(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen Keempat. 

(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan. 

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang   keuangan Negara. 

(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintah Daerah.  

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang   Kementerian Negara. 

(6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang   Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 

(7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang   Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang   Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.  

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang   Jenis Dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan. 

(11) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan 

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang   Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 

(16) Peraturan Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang   Tata Cara Penetapan 
Kawasan. 

(17) Peraturan Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang   Reklamasi dan 
Pascatambang. 

(18) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang   Penggunaan Kawasan 
Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. 

(19) Peraturan Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang   Pembentukan, dan 
Organisasi Kementerian Negara. 
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(20) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan  Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral. 

(21) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

(22) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan 
dan Pemurnian Mineral. 

(23) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(24) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
Nomor: 04  Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah. 

 

2. Bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum yang erat kaitannnya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, karya ilmiah dan artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur Studi Kepustakaan (library reasearch) Studi kepustakaan adalah 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan 

memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, 
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berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen 

lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Studi pustaka pada penelitian 

normatif ini dilakukan dengan menelaah naskah peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia serta tulisan dan pendapat para ahli terkait dengan pemurnian 

mineral dan batubarapertambangan dan keuangan negara, buku-buku referensi, hasil 

penelitian, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pengelolaan pemurnian mineral 

dan batubarapertambangan dan keuangan negara. 

3.3.2 Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

kebijakan program hiirisasi, hukum pertambangan, dampak pertambangan, kebijakan 

pemerintah, dan hukum keuangan negara.  

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut bidang tertentu yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga memudahkan data tersebut untuk 

dianalisis. 

3. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut 

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 
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3.4 Analisis Data 

Penganalisisan data pada skripsi ini adalah content analysis adalah teknik penelitian 

yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti naskah 

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, dan bentuk-bentuk data 

tertulis lainnya.1 Teknik penelitian ini  berupa teknik kuantitatf yang sistematis dan 

bisa direplikasi yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami konsep hukum 

yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menuliskan dan 

mengklasifikasikan fakta-fakta atas suatu obyek penelitian dalam bentuk uraian 

kalimat berdasarkan data-data yang falid dan berhubungan langsung dengan  

penelitian ini. 

3.5 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap data sekunder 

lalu dilakukan penarikan kesimpulan atas objek penelitian. 

 
 

                                                           
1  Klaus KRIPPENDORFF “Content analysis: introduction to its theory and 

methodology”. Dalam WAJIDI, Farid. Analisis isi: pengantar teori dan metodologi.  
Rajawali pers. Jakarta. 1991. hlm. 22 


