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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam 

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga 

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-

sungguh dan konsisten. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
1
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak 

asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena 

itu, negara c.q. pemerintah, dan seluruh rakyat memiliki kewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia 

dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta 

makhluk hidup yang lain. 

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak 

merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam 

                                                           
1
 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
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yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan 

hidup menurun pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, 

lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas 

tanggung jawab Negara,
2
 asas kelestarian dan keberlanjutan,

3
 dan asas 

keadilan.
4
 Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan 

kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip 

kehati-hatian
5
, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan 

penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup diperlukan adanya kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya 

aturan dalam undang-undang. Salah satu instrumen yang penting adalah 

perizinan. Izin di bidang lingkungan hidup merupakan alat pemerintah yang 

bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk 

mengendalikan perilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Izin secara konseptual adalah dispensasi dari suatu 

                                                           
2
 Asas tanggung jawab Negara adalah: a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini 

maupun generasi masa depan; b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat; c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya lam yang 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
3
 Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung 

jawab terhadap generasi mendatang dan terhadao sesamanya dalam satu generasi dengan 

melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
4
 Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas 

generasi, maupun lintas gender. 
5
 Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alas an untuk 

menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
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larangan.
6
 Pengelolaan lingkungan hidup memang berkaitan erat dengan 

sejumlah batasan-batasan pengelolaan yang bertujuan untuk melindungi 

keseimbangan lingkungan dan menghindari kerusakan lingkungan hidup. 

Dengan demikian perizinan lingkungan pada merupakan suatu bidang yang 

dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara. Untuk itu dalam 

pelaksanaan pemberian izin dan pengujian keabsaahanya perlu memperhatikan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van 

Behoorlijk Bestuur/ General Principles of Good Administration). Hal ini 

bertujuan gara dalam pelaksanaan kebijakan pemberian izin tidak 

menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. 

Dalam konteks tulisan ini, izin merupakan kewenangan pemerintah 

untuk mengeluarkan keputusan administratif yang lazim disebut Keputusan 

Tata Usaha Negara. Dalam kaitannya dengan KTUN, sesuai dengan sifat 

KTUN yaitu konkret, individual, dan final.
7
 

Dengan demikian apabila terjadi masalah dengan izin, maka 

masyarakat dapat melakukan permohonan agar izin tersebut dicabut, dalam 

hal ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  Dalam 

kaitannya dengan gugatan, syarat bahwa suatu KTUN dapat digugat, sesuai 

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

                                                           
6 Suhirman, Desentralisasi dan Ekonomi Politik Perizinan: Mengambil Hak Yang Terampas, 

Jurnal Analisis Sosial, Vol 2, Bandung: Akatiga, 2002, hal. 78 
7
 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 

Berkaitan dengan kasus yang akan diteliti, penulis akan meneliti 

implementasi penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh 

hakim sebagai pertimbangan, dimana pelanggaran atas asas-asas ini menjadi 

alasan penggugat menggugat izin eksplorasi pertambangan dalam kasus ini. 

Dengan demikian penulis mengajukan topik ini dengan alasan: 

1. Alasan praktis 

Yaitu bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang yang 

diharapkan akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian 

tersebut. 

2. Alasan teoritis 

Yaitu bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bahan-bahan 

yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, terutama mengenai 

ilmu hukum lingkungan, tata usaha Negara, dan perundang-undangan serta 

dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik 

dengan permasalahan ini. 

Dengan demikian untuk penelitian ini penulis memberikan judul sebagai 

berikut: 

PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

DALAM PENGUJIAN KEABSAHAN PEMBERIAN IZIN EKSPLORASI 

PERTAMBANGAN DI KABUPATEN PATI  

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 103K/TUN/2010) 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di Indonesia, pengelolaan 

kawasan kars harus  mendapat perhatian yang khusus. Wilayah kars harus 

dilindungi sebagai wilayah konservatif sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional. Perlindungan terhadap wilayah kars harus diperhatikan karena  

mengadung kekayaan alam yang banyak pontensi yang dapat dinikmati 

generasi mendatang. Dan dalam pengambilan keputusan terhadap izin 

pertambangan di wilayah kars potensi yang belum teridentifikasi, pengambilan 

keputusannya pun harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya 

Kawasan Kars Sukolilo telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 

tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo yang menyatakan bahwa kawasan 

perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan 

Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, 

Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, 

Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di 

Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah  merupakan kawasan penyimpan air 

bagi seluruh mata air kars di Pati dan Grobogan, yang dilindungi agar 
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fungsinya tetap terjaga sehingga risiko bencana kekeringan bagi 8.000 KK dan 

4.000 ha lahan pertanian di kemudian hari dapat dihindari.
8
 

Pada tanggal 5 November 2008 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan No.540/052/2008 

tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 

540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian 

Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhamad Helmi Yusron Alamat 

Kompleks Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak untuk atas nama 

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan daerah meliputi Desa Gadudero desa 

Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Izin tersebut 

dikeluarkan sebelum pihak PT Semen Gresik memenuhi kewajiban untuk 

membuat AMDAL yang berkaitan dengan rencana eksplorasi di daerah yang 

sudah disebutkan di atas. Kawasan yang menjadi wilayah obyek izin 

pertambangan yang luasnya 700 hektar yang terdiri dari 430 hektar milik 

Perhutani dan 270 hektar milik masyarakat. Pada umumnya baru diketahui 

masyarakat pada tanggal 1 Desember 2008 dalam kegiatan pembahasan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kantor Badan Koordinasi Wilayah 

Kabupaten Pati, dalam kegiatan tersebut terungkap juga bahwa Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan PT Semen Gresik masih dalam tahap 

pembahasan. Padahal, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur  secara jelas bahwa 

                                                           
8
 Kajian Potensi Kawasan Kars Kendeng Utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, 

http://psmbupn.org/article/kajian-potensi-kawasan-kars-kendeng-utara-kabupaten-grobogan-dan-

kabupaten-pati.html 

http://psmbupn.org/article/kajian-potensi-kawasan-kars-kendeng-utara-kabupaten-grobogan-dan-kabupaten-pati.html
http://psmbupn.org/article/kajian-potensi-kawasan-kars-kendeng-utara-kabupaten-grobogan-dan-kabupaten-pati.html
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AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan 

wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin 

usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang 

penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Yang dalam kasus 

ini, kegiatan yang dimaksud adalah usaha pertambangan batu kapur untuk 

industri semen. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib 

Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G 

Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa industri semen termasuk salah satu 

jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alasan ilmiah khususnya 

menyebutkan bahwa industry semen dengan proses klinker adalah industri 

semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana 

terdapat proses penyiapan bahan baku (raw mill process). 

Terbitnya izin tersebut mendapat reaksi keras dari masyarkat dan 

beberapa LSM lingkungan. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

adala sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan yang melihat 

adanya pelangaran dalam surat keputusan yg dikeluarkan oleh Kepala KPPT 

Kabupaten Pati di atas. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati mengenai pemberian izin 

eksplorasi bahan galian golongan C bagi PT Semen Gresik di kawasan Kars 

Sukolilo dinilai terburu buru dan tanpa memperdulikan dampaknya terhadap 
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masyarakat dan lingkungan hidup serta mengesampingkan peraturan-

peraturan. 

Sehingga, Keputusan Kepala KPPT Kabupaten Pati yang merupakan 

Keputusan Tata Usaha Negara ini kemudian dijadikan obyek gugatan TUN 

oleh WALHI sebagai Penggugat melawan Kepala KPPT Kabupaten Pati dan 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai Tergugat. KTUN ini dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan yang dilanggar 

antara lain: 

1. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9
 

2. Pasal 18 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.
10

 

3. Pasal 3 Ayat (1) PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan.
11

  

                                                           
9
 Pasal  18 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup (Amdal) untuk memperoleh Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 
10

 Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 (1) “setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib 

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan”; (2) “ketentuan untuk ayat (1) akan diatur 

dengan peraturan pemerintah” 
11

 Pasal 3 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 “usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan 

dapatmenimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidupmeliputi: Perubahan 

bentuk lahan dan bentang alam; Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang 

tak terbaharui; Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkanpemborosan, 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam 

pemanfaatannya; Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan, alam 

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya Proses dan kegiatan yang hasilnya akan 

mempengaruhi pelestariankawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar 

budaya; Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik; Pembuatan dan 

penggunaan bahan hayati dan non-hayati; Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai 

potensi besaruntuk mempengaruhi lingkungan hidup; Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, 

dan/atau mempengaruhipertahanan Negara ; 
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4. Pasal 7 PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan.
12

 

5.  Pasal 19 Ayat (2) PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan.
13

 

6. Lampiran G Bidang Perindustrian, Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau 

Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan.
14

 

7. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo. 

8. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat 

Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati dan 

PT Semen Gresik (Persero). alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan  

                                                           
12

 Pasal 7 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 “analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”; diberikan oleh instansi yang 

bertanggungjawab permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup 

suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan 

oleh instansi yang bertanggungjawab. 
13

 Pasal 19 Ayat (2) PP No. 27 Tahun 1999 Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang 

menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan 

kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab 
14

 Industri semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan 

dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alasan ilmiah khususnya 

menyebutkan bahwa industri semen dengan proses klinker adalah industri semen yang kegiatannya 

bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku (raw mill 

process) penggilingan batubara (coal mill) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker 

(rotary klin and klinker cooler) 
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terhadap Kepala KPPT Kab. Pati dan PT Semen Gresik, adalah karena Surat 

Keputusan KPPT Kabupaten Pati No. 540/052/2008 melanggar ketentuan 

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut: 

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a. KeputusanTata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertetangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik. 

 

Secara singkat, kasus ini telah diputus di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang dan kemudian dimintakan banding dan diputus di 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan diajukan kasasi dan 

diputus di Mahkamah Agung.  

Terhadap gugatan tersebut PTUN Semarang mengambil putusan 

dengan nomor 04/G/2009/PTUN.SMG pada tanggal 6 Agustus 2009 yang 

amarnya adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; menyatakan 

batal Keputusan Kepala KPPT Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan 

Galian Golongan C dan, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan 

Kepala KPPT Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008; dengan  pertimbangan 

Hakim PTUN Semarang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan 

perundangan, penerbitan izin harus dilengkapi dengan AMDAL sehingga 

dengan demikian penerbitan izin eksplorasi harus dilengkapi AMDAL karena 
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dilakukan di daerah resapan air dan kawasan sekitar mata air atau kawasam 

kars. Selanjutnya dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi, Putusan PTUN Semarang dibatalkan oleh PT TUN 

Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 30 

November 2009 yang amarnya adalah menerima permohonan banding 

Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, membatalkan 

Putusan PTUN Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg, yang dimohonkan 

banding, dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding. Dalam 

pertimbangannya Majelis Hakim PT TUN Surabaya tidak sependapat dengan 

pertimbangan Majelis Hakim PTUN Semarang. Hakim PT TUN Surabaya 

berpendapat bahwa eksplorasi adalah merupakan kegiatan survey atau 

penelitian awal apakah usaha pertambangan tersebut dapat berjalan atau tidak, 

dapat diteruskan atau tidak, sebelum tahap eksploitasi diberikan, dengan 

demikian menurut kajian Majelis Hakim PT TUN Surabaya, ekplorasi belum 

perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kajian AMDAL 

seharunya dilakukan setelah izin eksplorasi berjalan, dengan memperhatikan 

dampak social, dampak ekonomi, dan dampak ekologi yang akan muncul. 

Dari Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pengugat berpendapat ada 

ketidakcermatan Majelis Hakim PT TUN Surabaya. Kemudian Pengugat 

mengajukan kasasi ke Makamah Agung. Selanjutnya dalam kasasi yang 

dimohonkan oleh Penggugat, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

103K/TUN/2010 tanggal 27 Mei 2010 menyatakan dalam amar putusannya 

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan 
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Putusan PT TUN Surabaya No. 138/B/2009/PTTUN.SBY yang membatalkan 

Putusan PTUN Semarang No. 04/G/2009/PTUN.SMG, dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. PT TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 15 UU 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. PT TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan 

SK Tergugat tentang Perubahan Izin Pertambangan atas nama PT. Semen 

Gresik, padahal permohonan izinnya tidak dilengkapi AMDAL dan tidak 

memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang keberatan, karena itu 

keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik (Asas Keterbukaan, Asas Kebijaksanaan dan Asas 

Perlindungan)  

3. Perimbangan PT TUN Surabaya tentang AMDAL, kurang atau tidak 

lengkap/tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), sehingga kesimpulannya 

tidak tepat. 

Terkait dengan Putusan MA No. 103K/TUN/2010, isu utama adalah 

menyangkut pemberian izin ekplorasi pertambangan. Izin adalah salah satu 

instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. 

Menurut Spelt dan Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
15

 Dari 

pengertian menurut Spelt dan Berge tersebut, Sri Pudyatmika menambahkan 

                                                           
15

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993, hal. 2-3 
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bahwa izin dapat dipahami suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali 

diizinkan.
16

 Artinya kemungkinan untuk melakukan sesuatu tertutup kecuali 

diizinkan oleh pemerintah. Larangan menurut undang-undang tersebut tidak 

dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan 

masyarakat dengan cara mengeluarkan izin.
17

 

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam buku Pengantar Hukum Perizinan, 

dalam pemberian izin lingkungan pejabat yang berwenang mempempunyai 

kewenangan terikat dan kewenangan yang tidak terikat. Kewenangan terikat 

yang dimiliki oleh pejabat berwenang maksudnya adalah dalam pemberian 

keputusan penerbitan izin harus berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar dari izin tersebut karena tanpa adanya dasar wewenang 

tersebut pemberian izin menjadi tidak sah. Dan dalam pemberian izin, pejabat 

tata usaha Negara yang berwenang memiliki kewenangan tidak terikat atau 

kewenangan bebas, penggunaan kewenangan tidak terikat ini adalah 

kebijaksanan dari pejabat yang berwenang dalam memberi keputuan dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan izin tersebut. 

Peranan Hakim dalam menguji keputusan perizinan adalah pada 

keabsahan keputusan. Pada pengujian itu tidak hanya isi keputusan izinnya 

yang di lihat, tapi hal seperti persiapan, cara pembentukan dan cara 

pelaksanaan keputusan juga ditinjau dalam pengujian.
18

 Dari pernyataan 

diatas, dalam pengujian keabsahaan izin hakim administrasi menguji 

                                                           
16

 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, hal 7 
17

 Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1993, hal. 124 
18

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan. Cetakan I. Surabaya: Yuridika. 1993.hlm.31 
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wewenang terikat maupun kewenangan tidak terikat untuk melihat apakah izin 

ini layak atau tidak layak. Dalam pengujian wewenang terikat, hakim menguji 

berdasarkan undang-undang yang melihat apakah izin melangar undang-

undang yang ada atau tidak. Dalam pengujian kewenangan tidak terikat, 

hakim melakukan penilaian dengan menggunakan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bagian ini, bahwa salah 

satu alasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat digugat menurut 

Undang-Undang adalah ketika keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintah yang baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik, disebut juga di beberapa literatur dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Layak, adalah sarana hukum (rechtbesherming) dan 

dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum 

(verhoogde rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah.
19

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya dijadikan sebagai 

dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping 

pelanggaran atas Undang-Undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik 

adalah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa 

keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun 

                                                           
19

 Ridwan HR, Hukum Admintrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 251 
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dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum 

administratif yang dilakukan oleh penguasa.
20

 

Dari uraian kasus diatas, selanjutnya yang akan menjadi fokus penulis 

dalam penelitian ini adalah tentang pentingnya penggunaan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dalam pengujian keabsahan izin eksplorasi 

sebagaimana dalam putusan nomor 103K/TUN/2010 dimana hakim 

menggunakan asas-asas tersebut sebagai pertimbangan dalam pengujian. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan isu yang dikemukaan diatas maka, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 

Apa alasan Hakim Mahkamah Agung menerapkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (Asas Keterbukaan, Asas Kebijaksanan, dan Asas 

perlindungan) sebagai pertimbangan dalam pengujian keabsahan pemberian 

izin ekplorasi pertambangan di Kabupaten Pati dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 103 K/TUN/2010? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menginterpretasikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik dalam Putusan MA No. 103K/TUN/2010 guna menemukan arti 

penting asas-asas tersebut dalam pemberian izin, dalam tulisan ini 

khususnya adalah izin eksplorasi. 

                                                           
20

 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: SInar Grafika, 2008, hal. 92 
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2. Melihat apakah izin ekplorasi pertambangan di kabupaten Pati melanggar 

Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik, khusunya Asas Keterbukaan, 

Asas Kebijaksanan, dan Asas Perlindungan 

 

E. METODE PENELITIAN 

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan studi kasus (case study), 

yang menekankan penelitian terhadap ratio decidendi yaitu alasan-alasan 

hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.  

Dalam Studi kasus penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang diteliti penulis 

adalah ratio decidendi oleh karena iry studi kasus bukan merujuk pada diktun 

putusan namun kepada ratio decidendi. 

Penulis menggunakan istilah sumber-sumber penelitian berpijak pada 

pendapat Peter Mahmud yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum 

tidak dikenal adanya data. Kemudian untuk memecahkan isu hukum dan 

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan 

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut
21

: 

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010,  hal. 141. 
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b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

c. Bahan hukum tersier, adalah publikasi non hukum yang digunakan penulis 

untuk melengkapi penelitian ini.  

 

F. UNIT AMATAN DAN UNIT ANALISIS 

Adapun yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah Putusan 

MA No. 103K/TUN/2010, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hukum 

Lingkungan, Hukum Tata Usaha Negara , Peradilan Tata Usaha Negara 

literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah penerapan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam putusan hakim dalam kasus 

sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. 
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