
 

 

 

ABSTRAK 

 

KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI 

IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN BUKIT DI BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH: 

TRI OKA SAPUTRA 

 

BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup) merupakan salah satu 

lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin 

kegiatan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup di kota Bandar Lampung yang di 

bentuk oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung. Bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

dan yang berhak memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup. Permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah: (1) 

Bagaimanakah kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung dalam pemberian rekomendasi 

izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung? (2) Faktor-Faktor apakah yang 

menjadi penghambat dalam kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pemberian 

rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung? 

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui 

studi pustaka dan studi lapangan. Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan cara 

editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa BPPLH memberikan pertimbangan secara teknis, 

administrasi, tata ruang, dan secara finasial. BPPLH dapat memberikan pertimbangan seperti 

yang di atas setelah melakukan survei bersama tim terkait yang di bentuk oleh Walikota, 

setelah survei dilaksanakan barulah hasil survei tersebut dipertimbangkan oleh BPPLH untuk 

menyatakan kegiatan pertambangan bukit tersebut layak atau tidak diberikan rekomendasi 

izin kegiatannya. Setelah dinyatakan layak dan diberikan rekomendasi izin kegiatannya oleh 

BPPLH barulah izin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Walikota. Faktor yang 

menjadi  penghambat kewenangan BPPLH terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan 

pertambangan bukit adalah adanya faktor tata ruang bagi pengusaha atau pengelola kegiatan 

pertambangan untuk membentuk wilayah kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu 

area sekitar wilayah pertambangan tersebut, karena setiap kegiatan pertambangan bukit 

haruslah memiliki wilayah tersendiri yang tidak boleh keluar dari area sekitar pertambangan 

dan mengganggu wilayah pemukiman sekitar wilayah pertambangan bukit tersebut. 

Saran dalam penelitian ini adalah setiap pengusaha atau pengelola kegiatan pertambangan 

haruslah lebih mementingkan lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan ini sangat 

berdampak besar bagi lingkungan hidup. Kemudian pihak dari BPPLH kota Bandar Lampung 
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harus tegas memberikan sanksi adminsistrasi saat ada kegiatan pertambangan bukit yang 

tidak berhasil mendapatkan rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit dari BPPLH kota 

Bandar Lampung, tetapi masih menjalankan kegiatan pertambangan bukit tersebut secara 

ilegal. 

Kata Kunci : BPPLH, Lingkungan hidup, Rekomendasi Izin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


