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ABSTRACT  

 

THE ROLE OF MINING DEPARTMENT IN SUPERVISING AGATE 

STONES MINING IN THE DISTRICT OF TANJUNG BINTANG- 

SOUTH LAMPUNG 

 

By 

 

RIA LESTARI 

 

The Indonesian natural resources are protected under the Constitution as 

stipulated in the 1945 constitution article 33 paragraph 3 which states that the 

earth, water, and natural resources therein controlled by the state and used for the 

people's welfare. One of the natural resources produced by the nature is agate 

stone which has the economic value and market demand which opens bussiness 

opportunity for people of Tanjung Bintang. Dealing with such matters, the 

Regional Government of South Lampung has issued a Regional Regulation No. 7/ 

2005 regarding the Implementation of Public Enterprises in Mining Sector in 

which regulates the guidance, monitoring, controlling, and sanctions related to 

mining activities.  

 

The problem in this thesis are: (1) What is the role of Mining Department in 

supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South 

Lampung? (2) What are the inhibiting factors to the role of Mining Department in 

supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South 

Lampung? This research used normative and empirical approaches. The data used 

consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained from 

interviews with respondents, while the secondary data were obtained through 

library research.  

 

The results showed that the absence of a special program from Mining 

Department in supervising agate stone mining in the district of Tanjung Bintang 

South Lampung has resulted in zero realization of the principle of responsiveness. 

The supervision has not been implemented maximally; it was passive and did not 

reflect the principles of efficiency and effectiveness because the supervision was 

only done when there was a report, in addition there was no effort to coordinate 

with other organizations. The inhibiting factors to the role of Mining Department 

in supervising agate stones mining practices included: no report from the society, 

small-scale mining activities, and the potential of agate stones spreading 

throughout South Lampung regency.  
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ABSTRAK 

 

PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN 

TERHADAP PRAKTEK PENAMBANGAN BATU AKIK  

DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG  

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

RIA LESTARI 

 

Kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi yang 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan 

alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah batu akik yang bernilai ekonomis 

cukup tinggi dan permintaan pasar cukup tinggi yang akhirnya membuat batu akik 

menjadi peluang usaha bagi masyarakat Tanjungbintang. Berhubungan dengan hal 

tersebut, Pemerintah Daerah Lampung Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum 

yang didalamnya diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta 

sanksi terkait kegiatan pertambangan. 

 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimanakah peran Dinas 

Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di 

Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor 

penghambat Peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik 

penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung 

Selatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan 

empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari wawancara kepada responden yang telah di tetapkan, sedangkan 

data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan. 

 

Hasil penelitian menunjukan belum adanya program khusus dari Dinas 

Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap praktik 

penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang mengakibatkan tidak 

terwujudnya prinsip daya tanggap. Pengawasan belum dilaksanakan secara 

maksimal, bersifat pasif dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan efektifitas 

karena pengawasan hanya dilakukan ketika ada laporan serta tidak ada upaya 

berkoordinasi dengan organisasi lain. Faktor penghambat peran Dinas 

Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik adalah 

masyarakat tidak melapor, kegiatan tambang berskala kecil, dan potensi batu akik 

yang meyebar di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Kata kunci: Peran, Dinas Pertambangan, Pengawasan, Penambangan, Batu Akik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Beraneka ragam 

jenis hewan dan tumbuhan hidup di negeri ini dapat digunakan untuk memenuhi 

kehidupan rakyat. Kekayaan alam yang terdapat di indonesia yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia telah dilindungi 

oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada 

pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. 

 

Tanah adalah salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 karena tanah merupakan salah satu unsur bumi yang 

tidak hanya permukaannya saja yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan manusia tetapi didalamnya juga tersimpan banyak kekayaan alam yang 

lainnya yang juga bernilai untuk kehidupan manusia.  

 

Salah satu kekayaan alam yang terkandung didalam tanah adalah batu mulia atau 

yang biasa dikenal dengan batu akik. Tanah Indonesia banyak menyimpan 
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beraneka ragam batu akik, mulai dari yang bernilai jual rendah hingga batu akik 

yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Keindahan batu akik telah menarik minat 

masyarakat indonesia. Batu akik saat ini telah menjadi fenomena dihampir seluruh 

wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, di setiap sudut kota sangat 

mudah kita jumpai pengerajin batu akik. Bermacam-macam alasan masyarakat 

menggemari batu akik. Ada yang menggemari batu akik karena keindahannya 

yang dinilai dapat memperindah penampilan bagi penggunanya, ada pula yang 

menggemari batu akik karena keunikan dan kepercayaan penggunanya akan unsur 

mistis yang terkandung didalamnya.  

 

Hampir seluruh kota di Indonesia memiliki potensi batu akik., namun yang sedang 

naik daun saat ini adalah batu akik bungur yang berasal dari tanjung bintang 

Lampung Selatan. Batu bungur ini mempunyai warna ungu yang sangat indah. 

Batu bungur yang berasal dari tanjung bintang Lampung Selatan ini terkenal 

bukan hanya di seluruh pelosok negeri melainkan sampai ke penjuru dunia. Harga 

jual batu bungur tanjung bintang ini sangat tinggi, mulai dari ratusan ribu hingga 

puluhan juta rupiah. 

 

Batu akik yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan banyak peminat serta 

permintaan pasar inilah yang membuat batu akik menjadi sebuah peluang usaha 

yang sangat menggiurkan bagi masyarakat Tanjung Bintang. Nilai ekonomi ini 

juga yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terdorong untuk melakukan 

penambangan terhadap batu akik secara masif dan besar-besaran tanpa 

memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat dari penambangan 

tersebut. Setiap orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi 
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batu akik semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang 

sebesar-besarnya. Hal inilah yang menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. 

Setiap orang berpikir, bahwa kalaupun ia berusaha menggunakan sumber daya 

secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain berpikir dan berbuat 

demikian. Sehingga orang yang pada mulanya memikirkan upaya konservasi akan 

merasa kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi sehingga 

setiap orang berpikir egoistis dan berpacu untuk menambang batu akik yang 

apabila dilakukan dengan tanpa pengawasan akan mengakibatkan penurunan 

kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pada akhirnya semua orang atau 

masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian akibat dari 

dilakukannya penambangan secara masif dan tanpa ada pengawasan dari 

pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan agar penambangan batu akik yang dilakukan oleh 

masyarakat dapat sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan.  

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khusunya dalam Pasal 63 mengatakan 

bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan 

hukum lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum sebagai pelaksanaaan 

atas amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan 

Hidup. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 diatur mengenai 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta sanksi terkait kegiatan 

pertambangan. Oleh sebab itu, maka penulis mengangkat sebuah judul Peran 



4 

Dinas Pertambangan Dalam Pengawasan Terhadap Praktek Penambangan Batu 

Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap 

praktek penambangan batu akik di kecamatan Tanjung Bintang? 

2. Apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung peran Dinas 

Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di 

Kecamatan Tanjung Bintang? 

 

1.2.2 Ruang lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan 

penyimpangan dari fokus penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup 

dalam penelitian terbatas pada kajian peran Dinas Pertambangan dalam 

pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di Kecamatan Tanjung 

Bintang. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap 

praktek penambangan batu akik di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung 

Selatan.  
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b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung 

Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan 

batu akik di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.  

 

1.3.2 Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum 

administrasi negara yang berkaitan dengan peran Dinas pertambangan dalam 

pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di Kecamatan Tanjung 

Bintang. 

 

b. Kegunaan praktis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai peran Dinas 

pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di 

Kecamatan Tanjung Bintang. serta sebagai bahan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dalam kajian peran Dinas 

Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di 

Kecamatan tanjung Bintang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Hukum Lingkungan 

 

 

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam sebuah disiplin ilmu hukum 

yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan subyek 

hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat 

pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak 

senantiasa berkaitan dengan pengaturan pelindungan lingkungan hidup dalam arti 

pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfataan atau 

penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.
1
   

 

Dalam literatur bahasa inggris hukum lingkungan disebut environmental law. 

Sedangkan orang belanda menyebutnya milieurecht. Semua istilah pelbagai 

bahasa bermaksud untuk menunjukan bagian hukum yang bersangkutan dengan 

lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurasan, 

dan perusakan lingkungan. Jadi, pengertian hukum lingkungan disini hanya 

meliputi lingkungan fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial. misalnya 

                                                           
1
 Takdir Rahmidi, HUKUM LINGKUNGAN DI Indonesia, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm. 26. 



7 

tidak meliputi pencemaran kebudayaan bali oleh turis asing yang membanjiri 

daerah itu. Akan tetapi, masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, 

seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam 

memproduksi, mengonsumsi, dan rekreasi. Jadi, permasalahannya tidak semata-

mata menyangkut ilmu alam, tetapi berkaitan juga dengan gejala sosial.
2
 

 

Menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari 

penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan 

lingkungan. Beliaulah yang membedakan antara hukum lingkungan modern yang 

berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi 

kepada penggunaan lingkungan. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan 

dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber 

daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai 

hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Sebaliknya, hukum lingkungan modern menetapakan ketentuan dan norma-norma 

guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan 

dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar 

dpat langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. 

 

Sementara itu, Siti Sundari Rangkuti berpendapat bahwa hukum lingkungan 

menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-

nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut “hukum 

yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Pendapat yang mengandung makna 

                                                           
2
 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 7. 
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bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan tidak semata-mata hukum yang 

sedang berlaku atau hukum positif tetapi juga meliputi hukum yang dicita-citakan 

atau diharapkan.
3
 

 

2.2 Pengertian Penegakan Hukum 

 

Pengertian penegakan hukum yang diatur dalam bahasa belanda yaitu penegakan 

hukum adalah pengawasan dan penerapan ( atau dengan ancaman ) penggunaan 

instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.
4
 

 

Disamping atau sebelum diadakannya penegakan hukum sering pula diadakan 

negosiasi, persuasi, dan supervisi agar agar peraturan hukum atau syarat-syarat 

izin ditaati. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru maupun yang 

lama, tidak ditemukan pengertian penegakan hukum itu secara harafiah. Maka 

Andi Hamzah mengartikan penegakan hukum secara luas yaitu meliputi segi 

preventif dan represif yang di anggap cocok dengan kondisi indonesia, yang unsur 

pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
5
 

 

Andi Hamzah memberikan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan 

merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan 

tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut : 

a. Perundang-undangan 

b. Penentuan standar 

                                                           
3
 Muhamad Akib, HUKUM LINGKUNGAN kebijakan dan pengaturan hukum global dan nasional, 

pusat penerbitan lembaga penelitian unila, Bandar Lampung, 2008, hlm. 84 
4
 Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, sinar grafika, jakarta, 2010, hlm. 267 

5
 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49 
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c. Pemberian izin 

d. Penerapan 

e. Penegakan hukum
6
 

 

Daud Silalahi menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia 

mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi 

negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Pandangan yang sama 

juga dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti bahwa penegakan hukum 

lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan 

persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan inividual 

melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, pidana, dan perdata.
7
 

 

Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum 

administrasi, perdata, pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang 

tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan 

hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan 

dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum 

pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. 

 

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua 

setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakannya hanya terfokus pada 

upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak 

                                                           
6
 Supriadi, Op.Cit hlm. 268 

7
 Muhamad Akib, Op. Cit hlm. 235. 
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lingkungan. Namun, upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum 

yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya 

penegakan hukum karena penegakan hukum disini dilakukan oleh rakyat dan 

otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat. 

 

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai upaya hukum terakhir karena 

penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda 

kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
8
 

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkaitan dengan berbagai aspek 

yang cukup komplek, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan 

lingkungan yang dapat dinikmati oloeh setiap manusia dalam pengertian luas 

dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Dalam menjaring sikap para 

pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan 

perundangan dengan bentuk Undang-undang dan berbagai bentuk peraturan 

pelaksanaannya.
9
 

 

2.3 Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

2.3.1 Asas  

Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

terdiri dari empat belas asas diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Asas tanggung jawab negara 

                                                           
8
 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, sinar grafika, jakarta, 2009, hlm 92. 

9
 P. Joko Subagyo, hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya, Rineka Cipta, jakarta, 

1999. Hlm. 85 
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Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik 

generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara juga menjamin hak 

warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah 

dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukan bahwa negara telah mempunyai 

landasan  hukum yang kuat untuk menegakan tanggung jawab negara dalam 

upaya memperdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan 

masyarakat dimasa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain negara harus 

mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan 

oleh tangan manusia dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara ini baik dalam 

bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam juga upaya pemulihan alam 

yang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kini dan generasi yang akan 

datang. 

 

Asas tanggung jawab negara ini bersesuaian dengan pandanganpakar politik 

negara Adolf Markel sebagaimana dikutip oleh NHT Siahaan, yang 

mengatakan bahwa: “ segala sesuatu yang berbau kepentingan umum harus 

dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara”. Berdasarkan asas 

tanggung jawab negara tersebut pada satu sisi negara menjamin bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal kepada publik 



12 

dan diikuti kualitas hidup yang baik, sedangkan pada sisi lain negara berkuasa 

untuk melakukan tindakan-tindakan prevetif dan represif terhadap aktivitas 

yang merugikan lingkungan hidup, individu serta masyarakat dan 

penduduknya.
10

 

 

Asas tanggung jawab negara ini diharapkan tidak hanya berada pada tatanan 

wacana semata, tetapi negara harus berkerja keras dapat mewujudkannya 

secara konkret. Salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi 

lingkungan hidup adalah menghasilkan atau mewujudkan suatu prodik 

perundang-undangan yang komprehensif, baik dan tidak menimbulkan multi 

tafsir bagi aparat penegak hukum. Karena perundang-undangan yang kurang 

jelas dapat merugikan dan melemahkan penegakan hukum itu sendiri.
11

 

 

b. Asas kelestarian dan berkelanjutan 

Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 

satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem 

dan memperbaikik kualitas hidup lingkungan. Tegasnya asas kelestarian dan 

berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki 

keberlanjutan tanggung jawab setiap orang dalam satu generasi untuk 

melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi yang akan 

datang.  

 

                                                           
10

 Syahrul Mahmud, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
2012, hlm. 62. 
11

 Ibid, hlm. 63. 
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Tentang prinsip pembangunan berkelanjutan Daud Silalahi berpendapat 

bahwa prinsip ini akan membawa pengaruh pada prisip hukum tradisional 

yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan teknologi yang 

membawa dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses pembangunan. 

Pembanguan membawa kondisi dan nilai baru yang akan mempengaruhi 

nilai-nilai yang ada, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga diperlukan 

proses penyesuaian terhadap kebutuhan baru.
12

 

 

 

c. Asas keserasian dan keseimbangan 

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa 

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti 

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian 

ekosistem.
13

 

 

d. Asas keterpaduan 

Asas ini bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinegikan berbagai 

komponen terkait. 

 

e. Asas manfaat 

Asas ini merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan 

dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka 

mewujudkan pembanguna manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat 

                                                           
12

 Ibid, hlm.63 
13

 Ibid, hlm 64 
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indonesia seluruhnya. Jadi, asas manfaat ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia, yaitu segala apa yang 

dibangun dan hasil-hasil pembangunan itu tidak mengorbankan lingkungan 

yang berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun 

generasi masa depan.  

 

f. Asas kehati-hatian 

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena 

keterbatasan penguasaan ilmu pengertahuan dan teknologi bukan merupakan 

alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari 

ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 

g. Asas keadilan 

Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secra proporsional bagi setiap warga negara, baik 

lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
14

 

 

h. Asas ekoregion 

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi feografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. 

 

i. Asas keanekaragaman hayati 

Perlindungan dan pengelolaan longungan hidup harus memperhatikan upaya 

terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan 

                                                           
14

 Ibid, hlm. 65 
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sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam nabati dan 

hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem. 

 

j. Asas pencemar membayar 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulakan 

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya 

pemulihan lingkungan. 

 

k. Asas partisipatif 

Setiap anggota masyarakat didorong utnuk berperan aktif dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

l. Asas kearifan lokal 

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 

 

m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
15

 

 

n. Asas otonomi daerah 

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

                                                           
15

 Ibid hlm. 66 
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dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16

 

 

2.3.2 Tujuan 

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

yaitu: 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makluk hidup dan kelestarian ekosistem 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 

e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan 

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
17

 

 

2.4 Peraturan Daerah 

 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam  pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945, memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara 

berdasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuian konstitusi, maupun 

ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

                                                           
16

 Ibid hlm. 67 
17

 Takdir Rahmadi, HUKUM LINGKUNGAN di Indonesia, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm. 63. 
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daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukujm lainnya, yang ditentukan secara 

demokratis dan konstitusional. 

 

Peraturan daerah adalah salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata 

dan bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa “ 

pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Hal ini juga 

terakomodir dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

khususnya pasal 136 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ peraturan daerah 

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/provinsi/kota dan tugas 

pembantuan.” Selanjutnya dalam (3) disebutkan bahwa peraturan daerah 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kemudian hal ini 

di pertegas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundag-

Undangan  yang mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan 

peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.
18

 

 

2.5 Pengertian Batu Akik 

 

Batu akik merupakan batu yang lahir dari alam. Setelah melalui proses yang 

memakan waktu ratusan tahun. Bahkan beberapa sumber ada yang menyebutkan 

                                                           
18

 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm.102. 
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usia sebuah batu mulia atau batu akik bisa mencapai milyaran tahun. Proses yang 

lama didalam kerak bumi membentuk senyawa yang saling mengikat dan kemudia 

mengkristal lalu proses dan ikatan unsur kimia yang terjadi pada alam pun 

membentuk warna-warni pada batu akik, inilah yang kemudian menjadi daya tarik 

pada batu akik.
19

 

 

Menurut kamus istilah Geologi yang disusun oleh M,M. Poerbohadiwidjojo, 

berasal dari kata agate yang artinya sejenis mineral silika (SiO2) yang lazim 

disebut kuarsa amorf atau kriptokristalin, berwarna dan berlapis.
20

 

Batu akik juga biasa disebut dengan batu mulia yaitu segala jenis batuan yang 

memiliki sifat fisik dan kimia yang khas yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

baku perhiasan seperti cincin, kalung, gelang dan lain-lain. Lantaran sifat-sifat 

fisik dan kimianya itulah khususnya yang terkait dengan warna dan kekerasannya, 

maka batu mulia dapat dibentuk dan diproses sebagai bahan baku perhiasan.
21

 

 

2.6 Pengertian Penambangan 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batu Bara, 

penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi 

mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya. 

 

Sementata itu, penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu : 
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 Urip Saputra, Menjadi Milyarder Dari Bisnis Batu Akik, laskar aksara, Jakarta Timur, hlm. 1. 
20

 Ali S. Riadi, batu mulia yang istimewa, kamea pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.20. 
21

 J.n. Sujatmiko, kemilau investasi batu cincin, kamea pustaka, Yogyakarta, 2014. Hlm 7. 
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1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis bagi 

pertahanan atau bagi perekonomian negara. Bahan galian golongan A terdiri 

dari minyak bumi, timah, nikel, lilin bumi, gas alam, aspal, batu bara, bara 

muda, uranium, radium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya. 

2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian yang dapat menjamin hajat 

hidup orang banyak. Yang termasuk bahan galian golongan B yaitu titanium, 

air raksa, intan, emas, belerang, tembaga, timbale, seng, dan logam-logam 

langka lainnya. 

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

dan B seperti asbes, magnesit, tawas, nitrat, batu apung, marmer, batu kapur, 

batu permata, pasir tanah liat dan andesit.
22

 

 

2.7 Pengertian Peran 

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebagai pamain. Peran 

adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas atau perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
23

 

 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto ( 2002:243 ), yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status ), apabila seeorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah 

ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif 

                                                           
22

 http:/finiesuandiny.blogspot.co.id/2012/11/penggolongan-galian-menurut-uu.html?=1 
23

 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html di akses 
pada tanggal 30 april 2016 pukul 12.07 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html
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dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas pertambangan dalam 

pengawasan mempunyai arti pengawasan secara penuh. 

 

Sedangkan peran ideal dapat di terjemahkan sebagai peran yang di harapkan 

dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya dinas pertambangan sebagai 

organisasi formal tertentu di harapkan berfungsi dalam pengawasan dapat 

bertindak sebagai alat untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan 

pengelolaan usaha pertambangan sehingga tercipta ketertiban dan keamanan. 

 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dijalankan 

hakekatnya tidak ada perbedaan baik yang di perankan oleh pimpinan tingkat atas, 

menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.
24

 

 

2.8 Pengertian Pengawasan 

 

Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang 

terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada 

beberapa jenis pengawasan sebagai berikut. 

2.8.1 Pengawasan internal dan eksternal 

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada 

didalam lingkungan untui lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan 
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eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang terdapat 

diluar unit lembaga atau organisasi yang di awasinya. 

 

2.8.2 Pengawasan Preventif Represif 

Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada 

kegiatan sebelum kegiatan dilakuakan sehingga mampu mencegah terjadinya 

kegiatan yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu bentuk 

pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatansetelah kegiatan itu telah selesai 

dilakukan. 

 

2.8.3 Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan di 

tempat kegiatan yang bersangkutan.sedangkan pengawasan pasif dilaksanakan 

melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan 

pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti.
25

 

 

Ada prinsip umum dalam hukum administrasi, bahwa pejabat yang berwenang 

memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan 

administrasi. Dengan demikian, instansi yang berwenang memberi izin wajib 

melakukan pengawasan.  

 

Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan  Hidup (UUPLH) di tentukan bahwa izin melakukan 

usaha dan/atau kegiatan diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya UUPLH mengakui jenis 

perizinan dan wewenang pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, baik menurut ketentuan UUPLH dan 

peraturan pelaksanaannya maupun ketentuan dalam undang-undang sektor. Hasil 

kajian terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini 

dikenal berbagai jenis izin yang kewenanganya berbeda-beda antara lain : 

a. Izin pembuangan limbah ke media lingkungan diberikan oleh Menteri Negara 

Lingkungan Hidup. 

b. Izin tempat usaha Hinder Ordonnantie (HO) diberikan oleh bupati/walikota. 

c. Izin usaha industri diberikan oleh menteri perindustrian 

d. Izin usaha pemanfaatab hutan dan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh 

menteri kehutanan, gubernur, bupati/walikota 

e. Izin usaha dibidang minyak gas dan bumi diberikan oleh menteri yang bidang 

tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak gas dan bumi. 

 

Oleh karena itu, wewenang pengawasannya selain menjadi tanggung jawab 

menteri negara lingkungan hidup, juga menjadi tanggung jawab menteri 

departemen sektoral atau pejabat yang ditunjuknya dan tanggung jawab gubernur 

dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

 

Dalam pasal 22 UUPLH ditegaskan, bahwa wewenang pengawasan ada pada 

menteri negara lingkungan hidup atau pejabat yang ditunjuknya dan dalam hal 

wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka kepala 

daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Apa yang 

menjadi wewenang pengawas diatur dalam pasal 24 UUPLH bahwa dalam 
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melakukan pengawasan, pengawas dapat meminta keterangan, membuat salinan 

dari dokumen, atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, 

mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat 

transpotasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas 

usaha atau kegiatan.
26

 

 

Secara teoritis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan 

lingkungan hidupmengandung beberapa hal yaitu pertama, pengawasan 

lingkungan bermakna sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah 

pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan 

dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai 

penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan 

tetap dalam batas kekuasaannya. Kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang 

mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk 

hukum material maupun formal serta manfaatnya bagi kesejahteraan takyat. 

Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

Keempat, apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap 

tolok ukur tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan. Dan kelima, 

apabila dalam pencocokan menunjukan telah terjadi penyimpangan dari tolok 

ukur, kemudian di adakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa 

pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan 

pelaku kekeliruan tersebut. 
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Teori pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen 

penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif bagi upaya 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengawasan sebagai 

instrumen hukum lingkungan administratif berorientasi untuk mencegah dan 

menghentikan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsep 

pengawasan pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan dimaksudkan memenuhi kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara baik Undang-

Undang Dasar 1945 maupun UUPLH 2009. Konsep pengawasan pengelolaan 

lingkungan merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah sebagai sarana 

pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan 

dengan baik dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara 

kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik dan tetap dalam batas 

kekuasaannya.
27

 

 

2.9 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB merupakan prinsip atau 

asas dasar tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan 

pemerintahan, menurut Ridwan HR dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang 

dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

sopan, adil dan terhormat serta bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, 

tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tidakan sewenang-wenang. 

Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: 
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a. Asas kepastian hukum ( principle of legal security) 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality) 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan(principle of equality) 

d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness) 

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan(principle of motivation) 

f. Asas tidak mencampuadukan kewenangan (Principle of non misuse) 

g. Asas permainan yang layak (principle of fair play) 

h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of ressonebleness or prohibition) 

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 

k. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal 

l. Asas perlindungan atas pandangan hidup 

m. Asas kebijaksanaan 

n. Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

 

Detail pendalaman pemahaman asas-asas umum pemerintahan yang baik terurai 

dalam penjelasan di bawah ini : 

a. Asas kepastian hukum 

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperolah seseorang 

berdasarkan suatu keputusan dari pejabat administrasi negara yang memenuhi 

syarat materiil dan syarat formal atau syarat yang berhubungan dengan keputusan 

itu. Asas ini mengehendaki stabilitas hukum termasuk dalam pengertian ini adalah 

keputusan tidak boleh berlaku surut. Ada dua macam asas kepastian hukum, 

diantaranya adalah asaskepastian hukum formal dan asas kepastian hukum 

material.  
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Asas kepastian hukum formal artinya setiap keputusan yang dikeluarkan harus 

jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak bergantung pada 

penafsiran orang. Sedangkan asas kepastian hukum material merupakan ciri 

pokok dari negara hukum yaitu adanya asas legalitas, karena itu baik undang-

undang yang mengikat penguasa maupun warga harus jelas. 

 

b. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan 

hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan sehingga hukuman yang 

dijatuhkan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Penjabaran asas ini telah 

ditemukan dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam undang-undang ini disebutkan 

perlunya diwujudkan dan dijamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi 

dan selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan para warga 

masyarakat. 

 

c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat 

administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.  

 

d. Asas Bertindak Cermat 

Asas ini menghendaki agar adminstrasi negara senantiasa bertindak secara hati-

hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, jadi suatu 

keputusan harus dipersiapkan secara tepat dengan meneliti fakta-fakta yang 

relevan dalam pertimbangannya. Asas bertindak cermat dibagi menjadi dua yaitu 

asas kecermatan formal dan kecermatan material. 
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Asas kecermatan formal menghendaki agar masa persiapan suatu keputusan 

semua faktor dan keadaan yang relevan benar-benar diteliti. Sedangkan asas 

kecermatan material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada 

seseorang jangan sampai melampaui yang diperlukan dengan dalih untuk 

melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan 

keputusan yang bersangkutan. 

 

e. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan 

Asas ini menghendaki dalam pengambilan keputusan pejabat pemerintah itu dapat 

bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan 

jelas. Perlunya motivasi dimasukan kedalam setiap keputusan adalah untuk 

mengetahui alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam 

keputusan terkait.asas ini juga disebut sebagai asas keterbukaan yang akhir-akhir 

ini giat dikembangkan oleh pemerintah. Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan disetiap tahap pengambilan keputusan dapat ditengarai dengan 

derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan 

publik. 

 

f. Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan 

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi 

tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian atau 

kekuasaan itu.jika keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan diberikannya 

kekuasaan maka keputusan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan dapat dibatalkan oleh pejabat yang lebih 

tinggi atau pengadilan administrasi. 
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g. Asas permainan yang layak 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dapat memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan 

adil, dan memberikan kesempatan yang luas pula untuk menuntut kebenaran dan 

keadilan. Asas ini pada garis besarnya menghendaki agar semua kemungkinan 

yang terbuka bagi warga masyarakat untuk membela kepentingannya jangan 

dihalang-halangi oleh tindakan-tindakan formal menurut undang-undang dari 

pihak penguasa. 

h. Asas keadilan dan kewajaran 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara 

selalu dikaitkan dengan batas-batas keadilan dan kewajaran dalam hidup 

bermasyarakat. Keadilan dan kewajaran berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat, agama, kebiasaan, budaya, sosial, ekonomi dan adat istiadat. 

 

i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus 

menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat 

pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah 

terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun 

tidak menguntungkan bagi bagi pemerintah. 

 

j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal 

Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan maka 

akibat hukumnya dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga 

yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. 
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k. Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup 

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi 

setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga 

negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi 

dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Dengan kata lain, asas ini 

merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni 

perlindungan hak asasi. Bagi bangsa indonesia tentunya penerapan asas ini harus 

pula dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

 

l. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanaka tugasnya pemerintah diberi 

kebebasan untuk melaksanakan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu 

instruksi. Asas kebijaksanaan diperlukan oleh administrasi negara, fungsi 

utamanya adalah mengisi kekosongan atau kekurangan peraturan perundang-

undangan. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti: freies 

ermessen atau policy rule. Hikmah kebijaksanaan berimplikasi tiga unsur : (1) 

pengetahuan yang tandas dan analisa situasi yang dihadapi; (2) rancangan 

penyelesaian atas dasar “staats idea” yang disetujui bersama yaitu pancasila; (3) 

mewujudkan rancangan penyelesaian sengketa untuk mengatasi situasi denagn 

tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang 

dihadapi. 
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m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu 

mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua 

aspek kehidupan orang banyak. Sikap dan tindak pejbat tata negara harus 

dibangun diatas pengabdian dan kesetiannya terhadap tujuan negara artinya tidak 

untuk kepentimgan individual atau kelompok tertentu. Penyelenggaraan 

kepentimgan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut. 

1) Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara 

2) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga 

negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. 

3) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dapat 

dilakukan oleh para warga negara sendiri 

4) Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak 

seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk 

bantuan negara. 

5) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

empiris. Suatu penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 

asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, 

peraturan dan sistem hukum. 

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 

penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang di anggap dapat 

memberikan informasi mengenai Peran Dinas Pertambangan dan Energi dalam 

Pengawasan Terhadap Praktik Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

 

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri 

dari yang diperoleh secara langsung dan data kepustakaan. Jenis data meliputi 

data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemerintah 

daerah Lampung selatan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertambangan 

dengan melakukan wawancara kepada informan untuk membutuhkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik: 

1. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian 

kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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2. Studi lapangan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan tanya jawab terhadap informan penelitian, yaitu Kepala Dinas 

Pertambangan Lampung Selatan, penambang, dan masyarakat. 

 

3.4 Pengolahan Data 

 

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut : 

1. Seleksi data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui 

kelengkapan data selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang di 

teliti. 

2. Klasifikasi data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk kepentingan penelitian. 

3. Penyusunan data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan 

satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan untuk 

mempermudah interpretasi data. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu di analisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, 

yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan satu 

uraian dasar sehingga dapat di rumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan 
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kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data dalam bentuk uraian kalimat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain : 

1. Peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan dalam pengawasan 

terhadap praktik penambangan batu akik di Kabupaten Lampung Selatan 

belum dilaksanakan secara maksimal dan masih bersifat pasif karena 

pengawasan tidak dilakukan secara rutin dan pengawasan hanya dillakukan 

ketika terdapat laporan dari masyarakat. Belum adanya program khusus dari 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan mengenai 

praktik penambangan batu akik mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip 

daya tanggap pada prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan 

terhadap penambangan batu akik belum mencerminkan prinsip efisiensi dan 

efektifitas dalam pelaksanaannya karena tidak ada upaya-upaya berkoordinasi 

untuk menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak dan organisasi lain. 

2. Faktor penghambat terhadap peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung 

Selatan dalam pengawasan penambangan batu akik yaitu tidak adanya 

laporan dari masyarakat, kegiatan pertambangan yang berskala kecil, dan 

potensi batu akik yang menyebar diseluruh Kabupaten Lampung Selatan. 
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5.2 Saran 

 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan 

peraturan daerah yang mengatur mengenai penambangan batu akik . 

2. Sebaiknya Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan membentuk 

badan pengawas khusus untuk mengontrol para penambang batu akik agar 

tidak menambang batu akik pada tempat-tempat yang dilarang. 

3. Sebaiknya para penambang batu akik dapat mengurus izin penambangannya 

agar dapat dikoordinir dengan baik oleh pemerintah daerah setempat dan 

dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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