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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan 

Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan 

perundang-undangan.
1
 Menurut Prajudi Atmosudiro, izin adalah suatu 

penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-

undang.
2
 Sedangkan Van der Pot berpendapat bahwa izin adalah 

keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada 

prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Perbedaan dari ketiga 

pandangan tersebut adalah bahwa pendapat pertama dan kedua 

bertitiktolak pada adanya larangan dan izin dianggap sebagai hal yang 

dapat menyimpangi hal tersebut. Sedangkat padangan ketiga tidak 

mengaitkan izin dengan larangan namun izin terkait dengan perbuatan 

yang tidak dilarang. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 

                                                           
1
 Pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge yang disunting Philipus M Hadjon dalam buku 

Pengantar Hukum Perizinan sebagaimana dikutip dalam Helmi,  Hukum Perizinan Lingkungan 

Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 77 
2
 Helmi, Ibid. 
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Daerah memuat pengertian izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang merupakan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan 

seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
3
 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha.
4
 Dalam pengertian di atas, izin yang dimaksud adalah izin dalam 

bentuk dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, maksudnya disini 

adalah izin harus dalam bentuk tertulis. Izin tertulis diberikan dalam 

bentuk keputusan tata usaha negara. 

Adrian Sutedi menyatakan bahwa secara teori, perizinan memililiki 

tiga fungsi, yaitu pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. 

Fungsi kedua adalah fungsi keuangan (budgetering) yaitu menjadi sumber 

pendapatan bagi negara. Fungsi ketiga adalah fungsi pengaturan 

(reguleren) yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku 

masyarakat.
5
 

Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan merupakan instrumen 

pengelolaan lingkungan hidup yang paling penting. 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. Black’s Law Dictionary memberikan definisi 

                                                           
3
 Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah 
4
 Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah 
5
 Helmi, Op.Cit. hal 81 - 83 
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lingkungan hidup sebagai the totally of physical, economic, cultural, 

aesthetic, and social circumtances and fators which surround and affect 

the desirability and value at property and which also effect the quality of 

people lives.
6
(Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian, 

dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekelilingnya yang 

mempengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat) 

Perizinan lingkungan hdiup adalah salah satu bentuk dari 

instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa 

instrumen preventif dalam rangka pengendalian pengelolaan lingkungan 

hidup. Selanjutnya, penulis akan membahas perizinan dalam UU Nomor 

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perizinan 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, karakteristik pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya terpadu untuk melestraikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Berbagai 

aspek tersebut diperhatikan untuk mengantisipasi kondisi lingkungan 

hidup, naik untuk jangka pendek maupun jangka panjang agar terhindar 

dari gangguan pencemaran sebagai dampak pelaksanaan izin usaha atau 

                                                           
6
 Black’s Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn : West Publishing Co., hal. 369 
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kegiatan bidang lingkungan hidup. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan 

syarat pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat. 

2. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu oleh instansi 

pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, 

masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan 

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional. 

3. Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan 

ruang perlindungan sumber daya alam non hayati, buatan, konservasi 

sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, cagar budaya, 

keanekaragaman hayati dan perubahan iklim 

4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional 

pengelolaan lingkungan hidup dikoordinasikan oleh menteri yang ditugasi 

untuk mengelola lingkungan hidup. 

Pertambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang 

berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, 

evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai 

pemasaran. Pertambangan dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan 

dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, 

pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, 

migas). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
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Pertambangan Mineral dan Batu bara memberikan definisi pertambangan 

sebagai berikut, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.  

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kegiatan 

pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pelaksanaan dari 

Undang-undang ini diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang 

salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas 

pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu: 

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium 

2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga 

3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit 

4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari 

bukit, kerikil sungai, pasir urug 

5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut 
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Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur 

dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 

2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan 

C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. 

a. Tahapan/Prosedur Pengajuan Izin Eksplorasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplorasi adalah 

penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih 

banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat 

di tempat itu; penyelidikan; penjajakan. Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI), eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi,menetukan lokasi, ukuran, bentuk, 

letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk 

kemudian dapat dilakukan analisis/kajian kemungkinan dilakukanya 

penambangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa eksplorasi 

adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan unstuk memperoleh 

informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, 

sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta 

informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Tujuan 

dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya 

cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, 

mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi berdasarkan 
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ukuran, bentuk, sebaran, kuantitaas dan kualitas suatu endapan mineral 

unruk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis.  

Undang-undang menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi 

meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. 

Kegiatan penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan 

untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya 

mineralisasi. Atau dengan kata lain, penyelidikan umum adalah 

kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan-endapan 

mineral berharga. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan 

keberasaan atau indikasi adanya bahan galian yang akan dapat atau 

memberikan indikasi adanya bahan berharga. 

Untuk melakukan usaha pertambangan diperlukan izin untuk 

melakukan usaha pertambangan yang disebut Izin Usaha 

pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan terdiri dari: 

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan. 

2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 

selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan 

kegiatan operasi produksi. 

3. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah 

izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 
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4. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan 

IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di 

wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi  

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: 

administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam penelitian ini izin 

yang menjadi fokus adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau 

disingkat dengan IUP Eksplorasi.  

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka 

pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari 

badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-

masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada 

pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP eksplorasi 

untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka 

waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 

tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang 

dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, 

dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan 
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batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, 

pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara 

yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. 

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP 

Eksplorasi meliputi persyaratan: 

1. Administratif; 

Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 

a. Surat permohonan; 

b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

c. Surat keterangan domisili. 

5. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan: 

a. Surat permohonan; 

b. Profil badan usaha; 

c. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

d. Nomor pokok wajib pajak; 

e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

f. Surat keterangan domisili. 

Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 

1) Surat permohonan; 
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2) Susunan pengurus; dan 

3) Surat keterangan domisili. 

b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan: 

1) Surat permohonan; 

2) Profil koperasi; 

3) Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

4) Nomor pokok wajib pajak; 

5) Susunan pengurus; dan 

6) Surat keterangan domisili. 

Persyaratan administratif untuk orang perseorangan, meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 

1) Surat permohonan; dan 

2) Surat keterangan domisili. 

b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan: 

1) Surat permohonan; 

2) Kartu tanda penduduk; 

3) Nomor pokok wajib pajak; dan 

4) Surat keterangan domisili. 

Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan 

komanditer meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 
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1) Surat permohonan; 

2) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 

3) Surat keterangan 

b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan: 

1) Surat permohonan; 

2) Profil perusahaan; 

3) Akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan; 

4) Nomor pokok wajib pajak; 

5) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 

6) Surat keterangan domisili. 

2. Teknis; 

Persyaratan teknis untuk IUP Eksplorasi, meliputi: 

a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling 

sedikit 3 (tiga) tahun; 

b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis 

lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi 

geografi yang berlaku secara nasional, 

3. Lingkungan; 

Persyaratan lingkungan untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan 

untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 



85 
 

4. Finansial 

Persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi, meliputi: 

a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi; dan 

b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil 

lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai 

penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan 

wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan 

logam atau batuan atas permohonan wilayah. 

 Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu bara Izin eksploitasi atau IUP Operasi Produksi diberikan setelah 

mendapatkan IUP ekplorasi, dengan catatan sebagai berikut: 

a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota 

atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai 

b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota 

yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil 

dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. 

c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, 

serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau 

wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat 

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat. 
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IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 

perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi 

persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh 

IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan 

dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. Pemegang IUP 

Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP 

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha 

pertambangannya. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP 

Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda 

batas wilayah pada WIUP. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas 

tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, 

pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya 

dengan membentuk badan usaha baru. Permohonan perpanjangan IUP 

Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP. 

Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali 

dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan 

keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak 

permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP 

Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja 

operasi produksi yang baik 

b. Peran Penting Amdal dalam Pertambangan 

Kars Sukolilo (Kendeng Utara) terlihat melalui banyaknya 

bukit-bukit kapur kerucut, munculnya mata-mata air pada rekahan 
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batuan, mengalirnya sungai-sungai bawah tanah dengan lorong gua 

sebagai koridornya. Para ahli menandainya dengan sering ditemukan 

lahan yang sangat kering di permukaan saat musim kemarau pada 

bagian bagian bukit karena sungai-sungai yang mengalir di permukaan 

sangat jarang. Aliran air masuk kedalam rekahan batuan kapur atau 

batu gamping (limestone) dan melarutkannya, sehingga di bagian 

bawah kawasan ini bayak ditemukan sumber-sumber mata air yang 

keluar melalui rekahan-rekahan batuan. Berdasarkan peraturan 

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1456K/20/Mem/2000  Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars 

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pengelolaan sebuah 

kawasan kars harus melakukan sebuah pengkajian dan survey terlebih 

dahulu. Pasal 12 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 1456K/20/Mem/2000 mensyaratkan bahwa apabila dalam 

penetapannya sebuah kawasan kars memiliki kriteria sebagai kawasan 

Kars Kelas 1 maka segala bentuk aktivitas penambangan tidak 

diperbolehkan di kawasan tersebut. 

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rancangan 

Tata Ruang Wilayah Nasional tidak lagi membagi kawasan karst 

menjadi kelas I, kelas II atau kelas III namun secara utuh memasukkan 

kawasan karst sebagai Kawasan Lindung Geologi yang masuk dalam 

kategori Kawasan Lindung Nasional, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 60 angka 2. 
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Konsep AMDAL pertama kali tercetus di Amerika Serikat pada 

tahun 1969 dengan istilah Environmental Impact Assesment (EIA), 

akibat dari bermunculannya gerakan-gerakan dari aktivis lingkungan 

yang anti pembangunan dan anti teknologi tinggi.
7
 AMDAL adalah 

hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan 

terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk 

merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang 

mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang 

sedang direncanakan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau 

Environmental Impact Analysis (EIA) muncul sebagai jawaban atas 

keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya 

pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. 

Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu 

melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. AMDAL 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National 

Environmental Policy Act di Amerika Serikat. di amerika disebut 

dengan Environmental Impact Assesment (EIA )sedangkan di belanda 

mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Analisis mengenai 

dampak lingkungan merupakan upaya rasional dan empiris dalam 

rangka mengatur tatanan kehidupan yang bebas dari polusi serta 

                                                           
7
 Arindra CK, Melindungi Lingkungan Selamatkan Pembangunan.  
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berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak 

lingkungan berkaitan dengan upaya pembangunan yang memiliki 

dampak positif. Berdasarkan sifatnya dampak lingkungan dapat 

diklasifikasi menjadi dua isu pokok yakni: 

a. Dampak lingkungan yang dapat diukur dalam angka, yakni 

dampak yang terkait dengan kerusakan lingkungan akibat pengaruh 

fisik, misalnya pencemaran udara diukur dengan standar ppm, 

keasaman limbah diukur dengan pH, kebisingan diukur dengan 

satuan dB dan sebagainya. 

b. Dampak lingkungan yang bersifat kualitatif, yakni dampak yang 

sulit dinyatakan dengan angka. Dampak ini berkaitan dengan aspek 

sosial budaya, misalnya sikap masyarakat terhadap pembangunan 

yang akan direncanakan, keresahan atau ketidaknyamanan 

masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. 

Di Indonesia, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 27 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), AMDAL atau Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan 

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. 

AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk 
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memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan 

oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. 

Dengan dilaksanakannya AMDAL, maka pengambilan keputusan 

terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan 

aspek ekologis. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman 

bagaimana alam ini tersusun, berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu 

diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatan- kekuatan sosial, 

teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. 

Pemahaman ini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi 

tentang pembangunan. proyek itu terhadap sosial budaya, fisika, kimia, 

dan lain-lain.
8
  Tujuan AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu 

usaha atau kegiataan usaha atau industri dapat beroperasi secara 

berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau 

dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek 

lingkungan.  

Kegiatan AMDAL ini idealnya dibuat saat mulai perencanaan. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan ini diperkirakan dapat memberikan 

pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Pengaruh terhadap 

lingkungan hidup yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh dari 

aspek fisik, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan 

kesehatan masyarakat. AMDAL merupakan prasyarat yang harus 

                                                           
8
 S.P Hadi, Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode, Gadjahmada University Press, 

Yogyakarta, 1995. 



91 
 

dipenuhi dalam mengembangkan usaha yang berdampak luas pada 

masyarakat.   

Dengan demikian AMDAL menjadi syarat mutlak dalam 

pemberian izin usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap 

lingkungan.  Seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menyebutkan bahwa: “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”  

dipertegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan  “setiap 

rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat 

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, 

wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan”. 

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan 

berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999 yang 

terdiri dari: 

1. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil 

pelingkupan. 
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2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan secara cermat 

dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana 

usaha atau kegiatan.  

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya 

penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup 

yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.  

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya 

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak 

besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. 

Empat dokumen inilah yang nantinya akan dinilai layak atau 

tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Tujuan akhir dari kegiatan 

AMDAL ini adalah memberikan alternatif solusi dalam mengurangi 

dampak negatif dari lingkungan. Dengan demikian lewat AMDAL 

pemerintah daerah dan pusat memiliki cukup sumber informasi dalam 

mengambil keputusan boleh tidaknya dikembangkan usaha atau 

kegiatan terkait di tempat itu. Dokumen analisis mengenai dampak 

lingkungan di atas dibuat sebelum kegiatan proyek dimulai, sehingga 

tekanannya pada aspek perencanaan. Butir-butir perencanaan memuat 

aspek yang sifatnya preventif, yakni analisis mengenai dampak 

lingkungan dari segi konsep. 

Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan 

Pemeritah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang 

harus ditempuh sebagai berikut: 
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1. Pemrakarsa menysun Kerangka Acuan bagi pembuatan dokumen 

AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. 

Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak 

diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang 

ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, 

maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk 

digunakan sebagai dasar penyusunan AMDAL. 

2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan, 

Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan 

Lingkungan, kemudian disampaikan kepada instansi yang 

bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen 

tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai. 

3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada 

instansi yang ertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan 

dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang 

telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang 

bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak 

lingkungan. 

4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata 

instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan 

penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis 

AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk 

memperbaikinya.  
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5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan 

kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses 

dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. 

6. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulakn bahwa dampak 

negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, 

atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar 

dibandingkan dampak positifnya.
9
  

Sedangkan kegunaan AMDAL adalah sebagai bahan untuk 

mengambil kebijaksanaan (misalnya perizinan) maupun sebagai 

pedoman dalam membuat berbagai perlakuan penanggulangan dampak 

negatif. Secara umum kegunaan AMDAL adalah: 

1.  Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, 

berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 

2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk 

khusunya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya 

suatu rencana proyek atau usaha. 

3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa 

dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola 

lingkungan. 

                                                           
9
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAhun 1999 Bab III tentang Tata Laksana, Lembaran Negara 

Nomor 59 Tahun 1999. 
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Untuk mengukur atau menentukan setiap kegiatan usaha yang 

berdampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria 

mengenai: 

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha 

dan/atau kegiatan 

2. Luas wilayah penyebaran dampak 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung 

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 

dampak  

5. Sifat kumulatif dampak  

6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.  

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau 

kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan 

penting terhadap lingkungan hidup meliputi: 

2. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam  

3. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak 

terbaharui 

4. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta 

kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya 

5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan 

alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya 
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6. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi 

pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan 

cagar budaya 

7. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik 

Permasalahan mendasar dalam kasus ini adalah permasalahan 

mengenai perlunya Amdal dalam tahap memperoleh izin eksplorasi. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara mensyaratkan amdal sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh IUP Eksplorasi namun keberadaannya terasa 

membingungkan karena sebagai syarat tentu AMDAL harus dibuat 

terlebih dahulu atau dengan kata lain dibuat sebelum IUP Eksplorasi 

didapatkan, namun  UU Minerba menjelaskan bahwa tahap studi 

kelayakan yang merupakan tahap akhir dari kegiatan dalam IUP 

Eksplorasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci 

seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan 

teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak 

lingkungan, yang menurut pemahaman penulis dapat diartikan bahwa 

AMDAL baru ada pada tahap ini. 

2. Tentang Kasus Sengketa TUN antara  WALHI dan Kepala KPPT 

Kabupaten Pati dan PT Semen Gresik 

a. Latar Belakang Kasus 

Sengketa bermulai ketika PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

berencana melakukan investasi di wilayah Kecamatan Sukolilo dan 
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Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dengan mendirikan Pabrik Semen 

dengan nilai investasi kurang lebih 5 Triliun rupiah. Rencana ekspansi 

usaha PT Semen Gresik ini mendapatkan respon positif dari 

pemerintah Kabupaten Pati dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dengan alasan bahwa hal ini akan memberikan mafaat positif untuk 

menggerakkan ekonomi lokal. 

Berkaitan dengan rencana tersebut, pendapat masyarakat di 

wilayah yang akan dijadikan lokasi terbagi menjadi dua. Sebagian 

berpendapat bahwa kehadiran pabrik semen akan menciptakan 

lapangan pekerjaan, dan lainnya berpendapat bahwa pabrik semen di 

wilayah mereka akan berakibat pada kerusakan lingkungan yang 

berupa hilangnya sumber-sumber mata air yang banyak terdapat di 

daerah ini. . Selain masalah pendapat masyarakat yang terbagi menjadi 

dua, permasalahan yang mendasar pada kasus keluarnya izin eksplorasi 

untuk PT Semen Gresik di Kabupaten Pati adalah tidak disertakannnya 

dokumen Amdal sebagai syarat penerbitan izin eksplorasi. 

Berkaitan dengan pendapat kedua, sebagai gambaran, wilayah 

Kecamatan Sukolilo berada di wilayah  Kabupaten Pati. Wilayah 

kecamatan Sukolilo sebagian besar terletak di pegunungan kapur 

(karst) yang membentang dari desa Taban (Kudus) sampai Tuban 

bernama Pegunungan Kendeng Utara. Surat Keputusan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0398 K/40/MEM/2005 tentang 

Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, menetapkan Kawasan Karst 
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Kendeng Utara yang melingkupi Kabupaten Pati hingga Kabupaten 

Grobogan adalah sebagai kawasan karst. Selain digunakan untuk 

tempat tinggal warga, pegunungan ini juga memberikan beberapa 

manfaat lain bagi warga yang hidup di sekitarnya, yaitu: pertama, 

pegunungan ini memiliki sumber air yang telah mengairi 15.873,9 ha 

lahan pertanian di sekitarnya. Kedua, lahan di pegunungan ini juga 

menjadi lahan pekerjaan bagai ribuan peladang yang menanam 

berbagai palawija di sela-sela pepohonan jati milik Perhutani. 

Pegunungan Kendeng dengan kekayaannya berupa sumber air dan goa 

telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat 

sekitar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Sukolilo dan 

Kecamatan Kayen. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sumber air juga bermanfaat untuk mengairi lahan pertanian. 

Di Kecamatan Sukolilo, rencananya akan di bangun pabrik 

semen oleh PT Semen Gresik dengan luas lahan mencapai ± 2000 

hektar. Bahan baku industri semen tersebut adalah batu gamping/batu 

kapur yang berasal dari kawasan perbukitan Kars di Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati.  Kegiatan penambangan ini akan mengambil 

dan mengeruk perbukitan kapur yang berfungsi sebagai penyimpan air 

alami (reservoir) dari mata air-mata air yang bermunculan di kaki 

perbukitan kawasan kars tersebut. 

Menurut data studi kelayakan yang disosialisasikan oleh PT 

Semen Gresik pada 16 November 2008, pabrik semen yang akan 
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dibangun akan berproduksi dengan kapasitas 2,5 jut ton semen per 

tahun atau 8000 ton semen per hari. Hal ini akan memerlukan lahan 

sekitar 2000 ha. Lahan seluas ini nantinya akan digunakan untuk 

keperluan penambangan batu kapur seluas 900 ha yang terletak di 

Desa Tompegunung, Desa Sumbersoko, Desa Kedumulyo dan Desa 

Gadudero. Lokasi penambangan tanah liat seluas 500 ha terletak di 

Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Baturejo, Desa Kasiyan, dan 

Desa Sukolilo. Sedangkan lokasi pabrik semen seluas 75 ha terletak di 

desa Kedumulyo. 

Rencana PT Semen Gresik ini kemudian memunculkan 

berbagai konflik, antara lain antara masyarakat yang mendukung 

keberadaan pabrik semen dan masyarakat yang menolak keberadaan 

pabrik semen. Alasan dari pihak yang menolak adalah bahwa 

keberadaan pabrik semen akan dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang besar dan meningkatkan perekonomian. Sedangkan, dari 

pihak yang menolak adalah karena keberadaan pabrik semen akan 

merusak lingkungan hidup. Selain itu, rencana ini juga memunculkan 

kebijakan yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kebersamaan serta 

kepentingan masyarakat pada umumnya yaitu Keputusan Kepala 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 tertanggal 5 

Nopember 2008, tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan 

Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi 

Yusron Alamat komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur 
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bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di 

Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa 

Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah 

b. Gugatan 

Penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI). Ada 2 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus 

ini, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati 

selaku Tergugat dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk selaku Tergugat 

II Intervensi. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Pati merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 

keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 

2008, tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian 

Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron 

Alamat komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak 

untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa 

Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, 

Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan pihak yang memiliki 

kepentingan dengan izin eksplorasi yang diberikan KPPT Kabupaten 

Pati. Obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan 

Perizinan terpadu Nomor 540/052/2008 tentang perubahan Atas 
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Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 

540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan 

Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi 

Yusron Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur 

Bertindak Untuk dan Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk di 

Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa 

Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Pati tertanggal 5 November 2008. 

Alasan gugatan pada pokoknya adalah bahwa keputusan yang 

berisi Izin Eksplorasi Penambangan Batu Kapur bagi PT Semen Gresik 

melanggar ketentuan Pasal 53  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara di Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: 

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pada tanggal 1 Desember 2008 terjadi pertemuan pembahasan 

AMDAL di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati. 

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pembuatan dokumen 

AMDAL PT Semen Gresik masih dalam tahap pembahasan. 

Namun Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sudah 
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mengeluarkan keputusan a quo. Hal ini bertentangan dengan 

peraturan-peraturan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang Wajib 

Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan 

Kawasan Kars Sukolilo 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional. 

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik meliputi asas Kepastian Hukum, asas Tertib 

Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas 

Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, dan 
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sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 

tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta butir alasan gugatan maka 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu 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 Batu 

Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat Komplek 

Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas 

Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa 

Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa 

Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Pati melanggar asas-asas dalam penyelenggaraan yang 

baik sebagai berikut: 

i. Asas Kepastian Hukum 

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan Tergugat 
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yang memberikan Izin Penambangan Daerah kepada PT. 

Semen Gresik dibuat oleh Tergugat tanpa memperhatikan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

dikeluarkannya keputusan tersebut menimbulkan kerancuan 

hukum baru, sebab bertentangan dengan peraturan di atasnya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri 

Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 

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

ii. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 

adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 

Bahwa Keputusan Tergugat a quo tidak mengacu pada 

peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Energi 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 

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

iii. Asas Kepentingan Umum 

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas 

yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa Keputusan Tergugat 
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a quo hanya mengakomodasi kepentingan PT. Semen Gresik 

(Persero) Tbk sebagai pihak penerima keputusan a quo 

Tergugat tersebut. 

iv. Asas Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk 

memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat 

keputusan Tergugat a quo tersebut dikeluarkan. Bukti 

konkritnya adalah baru pada tanggal 1 Desember 2008 

Penggugat dan masyarakat Pati pada umumnya mengetahui 

keberadaan dari keputusan Tergugat a quo. Padahal keputusan 

a quo dikeluarkan pada tanggal 5 November 2008 ; 

v. Asas Proporsionalitas 

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

Penyelenggara Negara. Bahwa keberadaan Keputusan Tergugat 

a quo membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam 

menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini 

didaftarkan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai 
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pihak penerima keputusan Tergugat a quo belum memiliki 

studi AMDAL sebagai bentuk prasyarat pendirian usaha yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian Keputusan 

Tergugat a quo jauh dari asas proporsionalitas. 

vi. Asas Profesionalitas 

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa 

sebagaimana terurai di atas, Keputusan Tergugat a quo dibuat 

tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan 

yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak 

bertindak profesional dalam membuat Keputusan Tergugat a 

quo. 

vii. Asas Akuntabilitas 

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bahwa munculnya masyarakat yang 

menolak rencana pembangunan PT. Semen Gresik merupakan 

bukti bahwa Keputusan Tergugat a quo belum bisa diterima 
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oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

Dalam tuntutan, penggugat memohon agar hakim dapat 

menetapkan bahwa keputusan yang dijadikan obyek gugatan 

ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk seluruhnya,  menyatakan batal atau tidak sah 

keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatan, dan 

mencabut keputusan tata usaha negara tersebut. 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan nomor 

04/G/2009/PTUN.SMG tanggal 6 Agustus 2009 yang amar putusannya 

adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan 

bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 batal, dan mewajibkan Tergugat 

untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 

2008. 

Putusan ini kemudian dimintakan banding oleh para tergugat ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Para Pembanding 

adalah Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Kepala KPPT 

Kabupaten Pati dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Terbanding 

adalah Penggugat yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup 
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Indonesia. Terhadap permohonan banding tersebut majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan nomor 

138/G/2009/PT.TUN.SBY tanggal 30 November 2009 memutuskan 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II 

Intervensi/Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg, tanggal 6 Agustus 

2009 yang dimohonkan banding, dan menolak gugatan 

Penggugat/Terbanding. 

Putusan tersebut kemudian dimohonkan kasasi ke Mahkamah 

Agung oleh penggugat atau terbanding atau dalam tingkatan ini 

pemohon kasasi. Pemohon Kasasi adalah Yayasan Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia. Termohon Kasasi adalah Kepala KPPT 

Kabupaten Pati dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Pemohon Kasasi  

mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan yang disebutkan 

dalam memori kasasinya sebagai berikut: 

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya telah salah menafsirkan undang-undang sehingga 

mengambil kesimpulan bahwa eksplorasi merupakan kegiatan 

survey atau penelitian awal sehingga belum perlu ada AMDAL. 

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya telah salah menafsirkan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang 



109 
 

Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib AMDAL 

hanya terbatas pada penerbitan izin eksploitasi. 

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan 

Para Pemohon secara jelas. 

Dalam Putusan Nomor 103K/TUN/2010, Mahkamah Agung 

mempertimbangkan alasan-alasan di bawah ini dan dengan demikian 

membenarkan alasan kasasi, yaitu bahwa: 

1. Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah 

salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah 

salah menerapkan hukum karena membenarkan keputusan 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, 

asas perlindungan). 

3. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya tentang AMDAL, kurang atau tidak lengkap/tidak cukup 

(onvoldoende gemotiveerd), sehingga kesimpulannya tidak tepat. 
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Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memberikan 

putusan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, membatalkan Putusan 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 

138/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 30 November 2009 yang 

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 6 Agustus 2009, menolak 

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, 

mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008 batal, dan 

mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, 

tanggal 5 November 2008. 

c. Peraturan terkait kasus 

Dalam perkara ini, peraturan-peraturan yang terkait dengan 

permasalahan, penulis rangkum sebagai berikut: 

a. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

“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”; 
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b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan: 

(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“; 

c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(1) “usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat 

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup meliputi: 

a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam; 

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui 

maupun yang tak terbaharui; 

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat 

menimbulkan pemborosan, pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan 

sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat 

mempengaruhi lingkungan, alam lingkungan 

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya 

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan 

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi 

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar 

budaya; 

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan 

jasad renik; 

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-

hayati; 

h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai 

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan 

hidup; 

i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau 

mempengaruhi pertahanan Negara; 

(2) “ jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri 

setelah mendengar dan memperhatikan saran dan 

pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga 

Non Departemen yang terkait” ; 

d. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
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(1) “analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”; 

(2) “permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut 

peraturan perundang-undangan 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”; 

 

e. 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); 

penggilingan batubara (coal mill) serta proses pembakaran dan 

pendinginan klinker (rotary klin and klinker cooler); 

f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib 

dilengkapi dengan AMDAL, pengembangan kawasan industri PT. 

Semen Gresik di Wilayah Kecamatan Sukolilo termasuk dalam 
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kategori usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; 

g. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  

Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan Keputusan 

Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan atau 

kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak 

lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana 

pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1); 

  

h. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

AMDAL  

(1) “analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”; 

(2) “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”; 

 

i. Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kawasan Kars 

Yang dimaksud dengan kawasan kars adalah kawasan 

batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang 

memperlihatkan morfologi kars; 
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j. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan 

Kawasan Kars Sukolilo 

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 Sebagai Kawasan Kars Sukolilo; 

 

k. Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan 

lindung geologi; 

 

l. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: 

a. Kawasan cagar alam geologi; 

b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan 

c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air 

tanah; 

 

m. Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  

Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas: 

a. Kawasan keunikan batuan dan fosil; 

b. Kawasan keunikan bentang alam; dan 

c. Kawasan keunikan proses geologi; 

  

n. Pasal 60 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 



115 
 

Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan 

kriteria: 

a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; 

b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, 

leher vulkanik dan gumuk vulkanik; 

c. Memiliki bentang alam goa; 

d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah; 

e. Memiliki bentang alam kubah; 

f. Memiliki bentang alam kars; 

  

o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 

Dalam kasus sengketa tata usaha Negara dengan obyek 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 

540/052/2008 yang berisi tentang pemberian izin pertambangan daerah 

eksplorasi bahan galian golongan c kepada PT Semen Gresik (Persero) 

Tbk yang digugat oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

dan sudah sampai pada tahapan kasasi di Mahkamah Agung dan 

Putusannya menjadi obyek dalam penelitian ini, permasalahan utama 

adalah perbedaan pendapat mengenai ketiadaan dokumen amdal 

sebagai syarat pengajuan izin usaha pertambangan. Mengenai 

dokumen amdal ini, pada dasarnya pihak penggugat berpendapat 

bahwa dokumen amdal merupakan syarat yang penting sebagai dasar 

dikeluarkannya keputusan pemberian izin usaha pertambangan dengan 

alasan bahwa amdal adalah dokumen yang menjadi syarat keluarnya 

izin usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan 

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

sebagaimana diatur dalam: 
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a. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

b. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

d. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999  

e. Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral Batubara  

Selain itu, penggugat berpendapat bahwa kawasan yang 

dimaksud dalam keputusan KPPT Kabupaten Pati tentang pemberian 

izin eksplorasi kepada PT Semen Gresik merupakan wilayah kars, hal 

ini berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 1456 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars 

Sukolilo. 

Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya 

berpendapat bahwa pemberian izin pertambangan eksplorasi tidak 

memerlukan amdal dengan alasan bahwa eksplorasi bukanlah kegiatan 

pertambangan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat 

memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karena 

eksplorasi sifatnya hanya sebatas penyelidikan geologi untuk 

memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 

bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan 
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galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan 

social dan lingkungan hidup. Atau dengan kata lain, kegiatan 

eksplorasi bukan kegiatan yang wajib amdal. Pihak tergugat juga 

berpendapat bahwa penggugat menyamakan antara izin pertambangan 

eksplorasi dengan rencana pembangunan pabrik semen, padahal 

keduanya adalah hal yang sangat berbeda. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 

Batubara Pasal 1 angka 15 mendefinisikan  eksplorasi sebagai 

penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, 

menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan 

kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan 

analisis atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan. Bahan 

galian adalah segala jenis bahan yang terdapat di alam, baik yang 

berbentuk padat, cair dan gas, dengan kandungan mineral dan unsur 

kimia tertentu serta mempunyai nilai ekonomis bila dilakukan 

penggalian sesuai dengan teknologi yang tersedia.  

Kegiatan eksplorasi secara umum dilakukan melalui dua 

tahapan utama yaitu penyelidikan umum dan eksplorasi. Penyelidikan 

umum terdiri dari survei tinjau dan prospeksi, sedangkan eksplorasi 

terdiri dari eksplorasi umum dan eksplorasi rinci. Survei tinjau 

merupakan tahap penyelidikan umum untuk mengidentifikasi darah-

daerah yang berpotensi bagi keterdapatan bahan galian pada skala 

regional, terutama berdasarkan hasil studi regional, diantaranya 
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pemetaan geologi regional, pemotretan udara dan metode tidak 

langsung lainnya, dan peninjauan lapangan pendahuluan yang 

penarikan kesimpulannya berdasarkan ekstrapolasi dari data yang ada. 

Prospeksi adalah tahap penyelidikan umum untuk membatasi daerah 

potensial endapan bahan galian dengan kategori sumber daya tereka, 

yang menjadi tahap eksplorasi umum. Eksplorasi umum, tahap 

eksplorasi yang merupakan deliniasi awal dari suatu endapan yang 

teridentifikasi, berdasarkan indikasi sebaran, perkiraan awal mengenai 

ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas, untuk mendapatkan 

sumber daya tertunjuk. Tingkat ketelitiannya harus dapat digunakan 

dalam penentuan untuk dilakukannya tahap eksplorasi rinci atau tidak. 

Eksplorasi rinci adalah tahap eksplorasi sebelum dilakukan studi 

kelayakan tambang, dengan mendeliniasi secara rinci dalam 3-dimensi 

terhadap endapan bahan galian untuk dapat menentukan sumber daya 

terukur. 

Terkait dengan amdal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 Ayat (1) menyatakan 

bahwa: 

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. 

Dari pasal di atas dapat dimengerti bahwa yang wajib memiliki amdal 

untuk memperoleh izin kegiatan adalah kegiatan yang menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Ada 2 unsur 
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yang dapat dilihat apakah izin eksplorasi bahan galian c yang diberikan 

Kepala KPPT Kabupaten Pati kepada PT Semen Gresik memenuhi 

syarat untuk tidak menyertakan amdal. 

a. Unsur pertama dari pasal diatas adalah usaha atau kegiatan, untuk 

poin ini kiranya jelas bahwa eksplorasi adalah sebuah kegiatan 

penyelidikan untuk meneliti bahan galian secara lebih rinci untuk 

kemudian dibuat kajian kemungkinan dilakukan penambangan. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan 

dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai 

dampak lingkungan. 

 

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa dampak yang besar 

dan penting tidak perlu dipastikan akan muncul namun perkiraan 

bahwa kegiatan dan/atau usaha akan menimbulkan dampak 

tersebut membuat tahap perencanaan kegiatan/usaha harus disertai 

amdal. Pada dasarnya, pasal ini mengisyaratkan bahwa amdal tidak 

diwajibkan untuk semua usaha dan/atau kegiatan, atau dengan kata 

lain, tergantung usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. 

Dalam pengertian ini, penulis mengartikan bahwa amdal 

diperlukan dan seharusnya dipersiapkan pada saar perencanaan 

pengajuan izin untuk kegiatan eksplorasi untuk kepentingan usaha 

industry semen yang tentu akan menimbulkan dampak yang besar 

dan penting bagi lingkungan hidup. 
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b. Unsur kedua adalah menimbulkan dampak besar dan penting 

terhadap lingkungan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa luas wilayah yang akan digunakan adalah 700 

ha, hal ini menandakan bahwa wilayah yang akan terkena dampak 

dari kgiatan ini cukup luas. Selain itu, mengingat lokasi yang 

berada di wilayah lindung serta perannya sebagai kawasan kars, 

kegiatan eksplorasi batuan kapur tentu akan memberikan 

perubahan bentang alam. Hal ini tentu merupakan hal yang penting 

bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. 

Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan apakah eksplorasi 

bahan galian golongan C termasuk kegiatan yang dapat menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup adalah jelas 

yaitu bahwa eksplorasi merupakan tahapan awal dari proses 

pertambangan yang mana pemberian izin eksplorasi bukan sama 

dengan pemberian izin pertambangan. Eksplorasi merupakan kegiatan 

untuk mengambil sampel dan mempersiapkan kajian mengenai 

kemungkinan dilakukannya pertambangan. Namun, sebagaimana yang 

telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Izin Usaha 

Pertambangan Eksplorasi merupakan satu bagian yang tidak 

terpisahkan dari Izin Usaha Pertambangan secara keseluruhan. Maka 

pengajuan izin eksplorasi merupakan bagian awal dari proses industri 

pertambangan yang sebaiknya pemerintah mengatur dan mengawasi 

dengan ketat karena berkaitan dengan kelestarian lingkungan. 
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Kegiatan eksplorasi sendiri sebenarnya jelas bukan merupakan 

kegiatan yang akan  menyebabkan perubahan bentuk lahan dan 

bentang alam secara besar-besaran. Namun melihat potensi di masa 

depan yaitu bahwa pelaksananya adalah industry semen yang tentu saja 

akan berlanjut dengan didirikannya pabrik dan kegiatan eksploitasi, 

serta bahwa maka tentu kantor pelayanan perijinan terpadu sebaiknya 

harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut yaitu bahwa yang akan 

dieksploitasi merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui, proses 

dan kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk menimbulkan 

pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta 

kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, hasil dari 

proses yang dilakukan dapat mempengaruhi lingkungan, alam 

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; mempengaruhi 

pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau 

perlindungan cagar budaya. 

Dalam Undang-Undang Pelestarian Lingkungan Hidup 

pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat 

yang paling penting untuk peran seta masyarakat dalam proses 

pegambilan keputusan lingkungan yang dalam ini adalah pemberian 

izin ekplorasi. Seperti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UUPLH yang 

menyatakan bahwa:  

Setiap orang mempunyai hak atas informasi Lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan peran dalam pengelohan lingkungan 

hidup. 
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Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatan nilai dan 

efektifiitas peran serta dalam pengelehohan lingkungan hidup. Dan 

pasal ini di dukung oleh Pasal 6 ayat (2) UUPLH yang menyatakan 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat 

mengenai pengelohaan lingkungan hidup. 

 

Informasi tersebut harus sampai di tangan masyarakat yang akan 

terkena rencana kegiatan. Dan informasi harus diberikan tepat pada 

waktunya, lengkap dan dapat dipahami. Sementara hak atas 

informasi masyarakat di daerah yang menjadi obyek dari surat 

keputusan yang digugattidak dipenuhi. Melihat fakta bahwa sebagian 

besar masyarakat yang terkait dengan KTUN yang menjadi obyek 

gugatan bahwa yang bersangkutan mendapat informasi mengenai 

KTUN mengenai izin eksplorasi sudah diterbitkan pada jangka waktu 

26 hari sejak KTUN tersebut ditandatangani, hal ini jelas menyatakan 

bahwa prinsip keterbukaan diabaikan oleh Kepala KPPT Kabupaten 

Pati. 

Dari kronologis kasus sampai dengan proses gugatan 

pengadilan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan 

Majelis Hakim Mahkamah Agung bersepakat bahwa Amdal 

merupakan elemen penting dalam proses pemberian izin eksplorasi. 

Dan keterbukaan dalam pemberian izin sangat penting, ketiadaannya 

dalam kasus ini merupakan penyimpangan dalam prosedur pengajuan 

izin eksplorasi oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Pati. 
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Sehingga dari uraian-uraian di atas, dapat terlihat masalah 

utama yang akan menjadi bahan analisis penelitian ini adalah bahwa 

penilaian tidak sahnya Surat Ijin Pertambangan Daerah yang 

14dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kepada PT Semen 

Gresik adalah dengan alasan, pertama, karena dokumen Amdal yang 

tidak disertakan dalam proses pengajuan izin sehingga dengan 

demikian terdapat kemungkinan terjadi penyimpangan dalam prosedur 

pengajuan izin dalam hal ini dalam pemenuhan persyaratannya. Kedua, 

proses pembuatan peraturan yang tidak mengakomodir aspirasi 

masyarakat yang berkeberatan dengan kegiatan yang akan diajalankan 

di wilayah mereka. 

 

B. ANALISIS 

Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

103 K/TUN/2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY yang membatalkan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 

04/G/2009/PTUN.SMG adalah sudah tepat. Bahwa dalam putusan tersebut 

hakim membenarkan alasan kasasi dengan pertimbangan: 

a. Ketentuan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 harus diartikan kegiatan 

eksplorasi yang akan berlanjut dengan eksploitasi dengan skala besar 

wajib dilengkapi AMDAL. 
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b. Judex Factie PT TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum karena 

membenarkan Keputusan tentang Perubahan Izin Pertambangan atas nama 

PT Semen Gresik, padahal permohonan izinnya tidak dilengkapi amdal 

dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang keberatan. 

c. Pertimbangan judex factie PT TUN Surabaya tentang AMDAL kurang 

atau tidak lengkap/tidak cukup, sehingga kesimpulannya tidak tepat 

Pendapat majelis hakim di tingkat kasasi mengenai pentingnya amdal 

dalam perizinan eksplorasi tambang dengan menyatakan bahwa kegiatan 

eksplorasi yang akan berlanjut dengan eksploitasi dengan skala besar wajib 

dilengkapi AMDAL telah benar dan tepat. Kegiatan eksplorasi yang akan 

berlanjut dengan kegiatan eksploitasi skala besar dalam bidang industri semen 

wajib dilengkapi amdal. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan “setiap 

rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis 

dampak lingkungan”. Dalam pasal tersebut yang dimaksud adalah usaha dan 

atau kegiatan, keduanya adalah hal yang berbeda. Dalam kasus ini usahanya 

adalah industri semen dan kegiatannya adalah eksplorasi. Yang mana industri 

semen merupakan salah satu jenis usaha yang harus dilengkapi dengan 

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan menurut Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006. Dalam pemberian izin 

pertambangan eksplorasi, pejabat tata usaha negara harus melihat 

kemungkinan berlanjut dengan didirikannya pabrik dan kegiatan eksploitasi, 

kemudian yang dieksploitasi merupakan sumber daya alam yang tak 
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terbaharui, potensi pengaruh kegiatan terhadap lingkungan hidup dan 

kehidupan sosial budaya masyarakat. 

Pendapat majelis hakim di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan 

hukum karena membenarkan Keputusan 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 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas 

keterbukaan, asas kebijaksanaan, dan asas perlindungan) telah tepat. Asas-

Asas Umum Penyelenggaranaan Pemerintahan yang Baik merupakan asas-

asas yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang layak, 

baik, dan adil. Dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, terhormat, bebas 

dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang 

dan tindakan sewenang-wenang. Terkait dengan kasus, mensyaratkan 

dokumen amdal sebagai syarat pengajuan izin eksplorasi, membuka peluang 

masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dan diberi informasi seluas-

luasnya mengenai rencana pengembangan daerahnya, membuka ruang-ruang 

dialog mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar 

masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang penuh terhadap 

masalah serta pemerintah juga dapat mengetahui permasalahan dan 

kekhawatiran masyarakat akan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat 

ditemukan solusi yang baik. Sehingga dengan demikian, penulis setuju 
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terhadap pendapat hakim Mahkamah Agung yang menggunakan Asas 

keterbukaan, asas kebijaksanaan, dan asas perlindungan yang merupakan 

bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai alat uji. 

Pendapat majelis hakim di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa 

pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang amdal, 

kurang atau tidak lengkap atau tidak cukup sehingga kesimpulannya tidak 

tepat adalah tepat. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil 

kesimpulan dari pengertian eksplorasi di beberapa peraturan tanpa 

memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak mempertimbangkan alat-alat 

bukti guna mendapatkan kebenaran formil. 

Putusan Mahkamah Agung menurut penulis telah cukup adil dan 

memenuhi rasa keadilan serta didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku 

karena telah mempertimbangkan berbagai peraturan, dan asas-asas serta alat-

alat bukti sehingga dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan 

bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 

Berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apa alasan 

Hakim Mahkamah Agung menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik sebagai pertimbangan dalam pengujian keabsahan pemberian  izin 

ekplorasi pertambangan di Kab. Pati  dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 103 K/TUN/2010 maka penulis memperhatikan pertimbangan Majelis 

Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan penggunaan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji Keputusan Tata Usaha Negara 

yang digugat dalam kasus ini.  
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Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan no. 

103K/TUN/2010 tampak dalam bagian pertimbangan yang menyatakan bahwa 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah 

menerapkan hukum karena membenarkan keputusan 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, asas perlindungan). 

Berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah menemukan hasil 

penelitian dari kasus tersebut penulis akan membandingkan terlebih dahulu 

dasar pertimbangan hukum dan putusan masing-masing pengadilan. 

Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang mengambil keputusan tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai 

berikut, pertama, Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) PT Semen Gresik 

tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kedua, mengancam 

pelestarian lingkungan hidup, sebab wilayah yang diizinkan dalam SIPD 

merupakan wilayah karst yang memiliki nilai strategis dan menuntut etika 

lingkungan dalam pengelolaannya.  Ketiga, obyek sengketa dinilai 

mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya berupa konflik sosial 

antarmasyarakat, sehingga budaya rukun dapat hilang karena adanya konflik. 

Dan, keempat, karena keputusan tata usaha negara tersebut dibuat dengan 
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tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas 

keterbukaan, kebijaksanaan dan perlindungan. 

Pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya mengambil keputusandengan pertimbangan bahwa 

eksplorasi adalah merupakan kegiatan survey atau penelitian awal apakah 

usaha pertambangan tersebut dapat berjalan atau tidak, dapat diteruskan atau 

tidak, sebelum eksploitasi diberikan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup yang menyatakan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

dilengkapi AMDAL merupakan aturan yang terkait dengan pemberian izin 

eksploitasi bukan eksplorasi. 

Perbedaan  yang signifikan dalam pertimbangan dua lembaga ini 

terutama terkait dengan kewajiban menyertakan amdal dalam pengajuan izin 

eksplorasi. Berdasarkan peraturan yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, 

jelas bahwa ada kewajiban untuk menyertakan amdal dalam permohonan izin 

usaha pertambangan dari industri semen. Pengadilan tingkat banding tidak 

bijaksana dalam mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan amdal dalam 

pengajuan izin eksplorasi, pertimbangan yang paling utama adalah pengertian 

eksplorasi dari beberapa peraturan tanpa didukung dengan pertimbangan yang 

cukup sehingga majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa amdal tidak 

diperlukan dalam proses eksplorasi. dalam konteks izin eksplorasi industri 

semen, tidak bisa dibedakan berdasarkan skalanya. industri semen hampir 

selalu merupakan industri skala besar, dan berdasarkan fakta bahwa luas 

wilayah yang dimaksud dalam SIPD no. 540/040/2008 mecapai 700 hektar, 
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seharusnya dapat diperkirakan bahwa dampak yang ditimbulkan adalah 

dampak dalam skala besar. 

Pada bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung 

dinyatakan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat 

dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan 

pertimbangan bahwa kegiatan eksplorasi yang akan berlanjut dengan 

eksploitasi skala besar wajib dilengkapi amdal, SIPD no. 540/040/2008 atas 

nama PT Semen Gresik tidak dilengkapi amdal dan dibuat dengan tidak 

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas keterbukaan, 

kebijaksanaan dan perlindungan). 

Dalam hal penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penulis 

sependapat dengan dasar pertimbangan hukum dan putusan hakim pengadilan 

tingkat pertama dan mahkamah agung, dengan alasan sebagai berikut: 

a. Asas Keterbukaan 

Konsep keterbukaan dalam konteks tata usaha Negara berkaitan 

erat dengan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pembentukan suatu 

keputusan tata usaha negara. Keterlibatan masyarakat atau dengan kata 

lain partisipasi masyarakat terkait dengan konsep demokrasi.  Peran serta 

atau partisipasi masyarakat adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari 

adanya keterbukaan informasi. Pemerintahan yang terbuka adalah 

pemerintahan yang salah satunya harus menjamin hak memperoleh 
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informasi (right to information) dan hak terlibat dan berpartisipasi dalam 

proses pembentukan kebijakan publik (right to participate).
10

 

Dalam konsep demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk ikut 

memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dan di 

dalamnya, asas keterbukaan merupakan salah satu syarat minimum, 

sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul 

“Beginselen van de democratische rechsstaat” bahwa:
11

 

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

pemilihan yang bebas dan rahasia; 

2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih; 

3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan 

berpendapat dan berkumpul; 

4. Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan 

melalui sarana “(mede) beslissing-recht” (hak untuk ikut memutuskan 

dan atau melalui wewenang pengawas; 

5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan 

yang terbuka; 

6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas. 

Keterbukaan, baik openheid
12

 maupun apenbaar-heid
13

 memiliki 

arti yang sangat penting bagi pelaksanaan pembentukan peraturan 

                                                           
10

 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Lingkungan Hidup, Indonesian Center for 

Environmental Law, Jakarta, 2001, h. 41. 
11

 Philipus M. Hadjon 
12

 Openheid adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untukmemberi informasi dan kesediaan 

untuk menerima pendapat pihak lain.  
13

 Openbaar-heid menunjukkan suatu keadaan. 
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perundang-undangan yang baik dan demokratis. Keterbukaan merupakan 

sikap berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan untuk 

menerima pendapat pihak lain. Dengan demikian keterbukaan dipandang 

sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara 

layak (staatsrehtelijk beginsel van behoorlijke bevoegdheidsuitoefening).
14

  

Asian Development Bank memberikan beberapa point yang dapat 

dijadikan indikator dalam menilai ada tidaknya keterbukaan. Indikator 

tersebut adalah sebagai berikut:
15

 

1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) 

tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi 

pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data 

tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily 

available), 

2) Aturan dan prosedur yang simple, straightforward and easy to apply 

untuk mengurangi perbedaan dalam interprestasi. 

Sedangkan menurut Krina, asas keterbukaan dapat diukur melalui 

sejumlah indikator sebagai berikut:
16

 

1) Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari 

semua proses-proses pelayanan public 

                                                           
14

 Philipus M Hadjon 
15

 Loina Lalolo Krina P. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. 

Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Agustus 

2003. Hal. 17 
16

 Ibid 
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2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses 

didalam sektor publik. 

3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran 

informasi maupun penyimpangan tindakan aparat public didalam 

kegiatan melayani. 

Salah satu bagian yang penting dalam proses pembuatan keputusan 

tata usaha negara, misalnya izin, adalah prosedur. ADB mensyaratkan 

bahwa aturan dan prosedur harus sederhana, jelas dan mudah diterapkan 

guna mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Keterbukaan prosedur 

berkaitan dengan “besluitvormingsprocedures” atau disebut juga dengan 

posedur pembentukan peraturan dan salah satu dari “besluit” yang sangat 

penting adalah “beschikking” yang dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 disebut Keputusan Tata Usaha Negara. Keterbukaan dalam 

prosedur memungkinkan masyarakat untuk dapat meeweten (ikut 

mengetahui), meedenken (ikut memikirkan), meespreken 

(bermusyawarah), dan meebeslissen (ikut memutuskan dlam rangka 

pelaksanaan meedebeslissingsrecht atau hak ikut memutus). Dalam suatu 

prosedur izin asas keterbukaan dilaksanakan dalam prosedur berupa: 

1) Keterbukaan isi permohonan;  

2) Tersedianya sarana untuk berpartisipasi berupa keberatan, dengar 

pendapat atau bentuk lain;  

3) Pengumuman keputusan izin 
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Prinsip ini harus dituangkan dalam prosedur pengambilan 

keputusan  pemerintahan baik menyangkut suatu rencana, kebijakan, 

pembentukan peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan tata 

usaha Negara. Asas keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu, 

pertama, fungsi partisipasi artinya keterbukaan sebagai alat bagi warga 

untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri, kedua, fungsi 

pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan maksudnya pada 

satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di 

muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi 

penguasa, ketiga, fungsi kepastian hukum maksudnya keputusan-

keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan hukum para 

warga demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi 

harus terbuka, dan keempat, fungsi hak dasar; keterbukaan dapat  

mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan 

mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berbicara.  

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, 

pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat 

kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun 

kegiatan dalam sektor publik.
17

 Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjelaskan 

definisi dari asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

                                                           
17

 Ibid 
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masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang no. 23 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa setiap orang 

mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

perasn dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun penjelasan dari ayat 

ini menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan suatu konsekuensi 

logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 

berlandaskan pada asas keterbukaan. Dalam hubungannya dengan 

informasi perlu diperhatikan mengenai pemberian informasi kepada 

masyarakat, yaitu bahwa pemberian informasi yang benar kepada 

masyarakat adalah syarat yang penting untuk peran serta masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. 

Informasi tersebut harus diberikan tepat waktu, lengkap dan dapat 

dipahami. 

Pertimbangan-pertimbangan hakim di pengadilan menunjukkan 

bahwa KPPT Kabupaten Pati tidak mensosialisasikan proses pembuatan 

serta pengumuman pemberian Izin Eksplorasi kepada PT Semen Gresik 

dengan baik dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas 

keterbukaan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana 

pengembangan daerahnya serta antisipasi dampak yang akan dilakukan 



135 
 

karena pengembangan wilayah terutama yang berkaitan dengan usaha 

pertambangan akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi 

kehidupan masyarakat serta peran masyarakat sebagai penjagga 

lingkungan. 

Asas keterbukaan menyaratkan pentinganya ketersediaan informasi 

pada masyarakat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait. 

tanpa keterbukaan tidak mungkin ada peran serta masyarakat sebagaimana 

yang juga menjadi tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan 

terbukanya informasi maka masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam pembuatan kebijakan. Pendapat hakim bahwa Perubahan Izin 

Pertambangan atas nama PT Semen Gresik dibuat dengan tanpa 

memperhatikan asas keterbukaan adalah didasari dengan fakta bahwa 

KPPT tidak memberikan informasi langsung kepada masyarakat pada saat 

keputusan tersebut dikeluarkan. Buktinya adalah bahwa Yayasan Walhi 

dan masyarakat baru mengetahui adanya keputusan tersebut pada tanggal 1 

Desember 2008 berselang kurang lebih 26 hari sejak keputusan tersebut 

dikeluarkan yaitu pada tanggal 5 November 2008. Makna utama dari 

keterbukaan, baik openheid
18

 maupun apenbaar-heid
19

, adalah bahwa hal 

ini sangat penting bagi pelaksaan pembentukan kebijakan yang baik dan 

demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas 

ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak 

(staatsrechtelijk beginsel van behoorlijke bevoegdheidsuitoefening). 

                                                           
18

 Suatu sikap mental berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan untuk menerima 

pendapat pihak lain. 
19

 Menunjukkan keadaan 
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Terkait erat dengan keterbukaan terhadap informasi terkait dengan 

keputusan-keputusan maupun peraturan-peraturan pemerintah adalah Pasal 

28F Undang-Undang Dasar RI 1945 yang mengatur bahwa setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan juga Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Undang-Undang KIP mengatur bahwa rakyat memiliki hak atas 

informasi penyelenggaraan negara kecuali hal tertentu yang dikecualikan. 

Hak atas informasi ini meliputi:  

1) Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik 

dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe). 

2) Hak publik untuk mendapatkan akses informasi (public access to 

information). 

3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentujan kebijakan 

(right to participate). 

4) Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam 

kebebasan pers (free and responsible press). 

5) Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas 

diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun 

adjudikasi. 

b. Asas Kebijaksanaan 

Asas kebijaksanan adalah pengertian memperhitungkan dampak-

dampak negatif yang mungkin terjadi di dalam kehidupan masyarakat. 

Kebijaksanaan merupakan suatu bentuk pengenyampingan terhadap 



137 
 

aturan. Misalnya, dalam suatu hal telah ada ketentuan tentang larangan 

untuk melakukan atau dilakukan sesuatu, tetapi kemudian terdapat 

pengecualian bahwa sesuatu yang dilarang dapat dilakukan disertai dengan 

syarat tertentu. Kebijaksanaan berkaitan erat dengan syarat yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan kebijaksanaan, calon penerima 

kebijaksanaan harus melakukan/memberikan/membuat sesuau agar 

kebijaksanaan dapat dikeluarkan, apabila syarat untuk dikeluarkannya 

kebijaksanaan tidak dipenuhi, maka kebijaksanaan tersebut tidak dapat 

dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan 

kebijaksanaan. 

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya 

pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus 

selalu menunggu instruksi sepanjang dimungkinkan oleh undang-undang. 

Pemberian kebebasan ini berkaitan dengan perlunya tindakan positif dari 

pemerintah yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi disamping 

menjalankan peraturan yang ada (eksekutif) pemerintah dapat juga 

melakukan tindakan positif atau kebijaksanaan untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum. Koentjoro Poerbopranoto menyatakan kecenderungan 

pada pendapat O. Notohamidjojo yang mengemukakan bahwa pengertian 

hikmah kebijaksanaan itu berimplikasi tiga unsur, yaitu:  

a. Pengetahuan yang tandas dan analisa situasi yang dihadapi  

b. Rancangan penyelesaian atas dasar staats idee ataupun rechts idee 

yang disetujui bersama yaitu Pancasila bagi pemerintah kita Indonesia.  
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c. Mewujudkan rancangan penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan 

tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh 

situasi yang dihadapi.  

Koentjoro mengemukakan pula bahwa asas kebijaksanaan ini 

jangan dikaburkan dengan pengertian freies Ermessen, sebab freies 

ermessen pada hakekatnya memberikan kebebasan bertindak pemerintah 

dalam menghadapi situasi yang konkrit sedangkan kebijaksanaan 

merupakan suatu pandangan jauh ke depan dari pemerintah. Oleh 

karenanya feies ermessen justru harus didasarkan pada asas yang lebih 

luas yaitu asas kebijaksanaan yang menghendaki bahwa pemerintah dalam 

segala tindakannya harus berpandangan luas dan selalu dapat 

menghubungkan dalam menghadapi tugasnya itu gejala-gejala masyarakat 

yang harus dihadapinya serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat 

tindakan pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan. 

Selanjutnya agar memperoleh hasil-hasil yang efektif maka kebijaksanaan 

pemerintah itu harus mendpatkan dukungan dari bawah (warga negara). 

Oleh sebab itu segala tindakan pemerintahan perlu mempunyai otoritas 

dan wibawa.  

Judex Factie PT TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum 

ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomo 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap usaha 

dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis dampak 



139 
 

lingkungan. Ketentuan tersebut menurut Mahkamah Agung harus diartikan 

bahwa kegiatan eksplorasi yang akan berlanjut dengan eksploitasi skala 

besar wajib dilengkapi amdal.  

Asas kebijaksanaan mewajibkan bahwa pemerintah harus bertindak 

berdasarkan kebijaksanaannya. Melihat fakta-fakta yang terjadi terhadap 

lingkungan maupun perubahan dalam sosial politik masyarakat kabupaten 

pati khususnya masyarakat pada wilayah yang menjadi obyek dalam 

perubahan izin pertambangan atas nama pt semen gresik seharusnya 

pejabat KPPT kabupaten pati menggunakan kebijaksanaannya dalam 

proses pemberian izin pertambangan ini. 

Fakta bahwa permohonan izin diajukan dengan tanpa dilengkapi 

dokumen amdal yang merupakan prasyarat, yang akan dijelaskan di bagian 

selanjutnya, merupakan bukti bahwa pejabat tata usaha negara Kantor 

Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pati tidak bijaksana dalam 

mengeluarkan keputusan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi 

atas nama pt semen gresik, yang dengan demikian berarti Keputusan Tata 

Usaha Negara tersebut dikeluarkan dengan tidak memperhatikan asas 

kebijaksanaan. 

c. Asas Perlindungan 

Asas perlindungan adalah asas yang menghendaki pemerintah 

melindungi hak atas kehidupan pribadi, baik bagi individu pemerintahan 

sendiri maupun pribadi setiap warga negara sebagai konsekuensi dari 
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negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hal-hak 

asasi manusia. 

Dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup, ada hak-

hak manusia atas lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang, 

hak-hak tersebut antara lain: 

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. 

2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,akses 

partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

3. Hak mengajukan usulan dan atau keberatan terhadap rencana usaha 

dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan hidup. 

4. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai undang-undang. 

5. Hak melakukan pengaduan akbat dugaan pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup. 

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana 

tertera dalam peraturan dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi 

lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-

sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap 

orang, yang harus di jaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk 

generasi generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber 
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daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani 

kepentingan individu-individu. 

Secara konstitusional, hak subyektif sebagaimana tertera dalam 

Pasal 5Ayat 1 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan dapat dikaitkan dengan hak 

umum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yg menyatakan membentuk 

suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa 

indoneia. Serta dikaitkan dengan hak penguasaan kepada negara atas bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Hak ini merupakan hak yang paling luas dari perlindungan 

seseorang. Hak ini memberikan suatu tuntutan yang sah guna meminta 

kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat 

dihormati. Tuntutan ini memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi 

untuk memiliki hak untuk membela diri terhadap gangguan dari luar yang 

menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan yang kedua fungsi untuk 

menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat 

dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki. Hak ini diakui dalam peraturan 

perundang-undangan dan dengan demikian memberikan jaminan 

perlindungan hukum lingkungan hidup bagi seseorang. Koesnadi 

menyatakan bahwa hak-hak ini biasanya dilakukan melalui proses 

peradilan, namun ada kemungkinan lain untuk memberikan peluang dapat 
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dilaksanakannya hak-hak ini oleh masyarakat yaitu dengan memberikan 

hak untuk berperan serta dalam prosedur administratif. 

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

berpendapat bahwa AMDAL tidak diperlukan dalam pengajuan perizinan 

eksplorasi dengan berdasar pada definisi eksplorasi dalam beberapa aturan 

antara lain Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 huruf I Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang 

Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Berikut adalah kutipan pertimbangan 

judex factie PT TUN Surabaya: 

Dari uraian berbagai peraturan seperti tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa eksplorasi adalah merupakan kegiatan survey 

atau penelitian awal apakah usaha pertambangan tersebut dapat 

berjalan atau tidak, dapat diteruskan atau tidak, sebelum 

eksploitasi diberikan, dengan demikian menurut kajian Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, belum 

perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan 

kajian AMDAL ini seharusnya dilakukan setelah izin eksplorasi 

tersebut berjalan, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak 

ekonomi dan dampak ekologi yang akan muncul kemudian untuk 

menentukan apakah kelanjutan izin pertambangan setelah 

eksplorasi tersebut dapat dilakukan atau tidak; 

 

Amdal merupakan bagian dari sistem perizinan yang 

mempertemukan masalah hukum dan teknis lingkungan yang 

diintegrasikan dalam suatu sistem hukum lingkungan yang baru. Dalam 

pemahaman tersebut maka amdal dan izin merupakan satu kesatuan. Hal 

ini sesuai dengan fungsi izin yaitu bahwa izin adalah instrumen yuridis 
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preventif yang dengan demikian dapat mengarahkan atau mengendalikan 

suatu aktifitas tertentu serta dapat melindungi obyek dan mencegah adanya 

bahaya. 

Amdal diletakkan dalam posisi sebagai landasan perizinan serta 

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Maksudnya sebagai alat bukti 

adalah dokumen amdal dari suatu kegiatan atau usaha yang diserta dengan 

pengendalian dampak akan menjadi suatu scientific evidence yang 

memberikan deskripsi tentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak 

layak secara ekologis. Taufik Imam Santoso bahkan berpendapat bahwa 

amdal dapat disetarakan dengan saksi ahli sebagaimana ketentuan 

mengenai hukum administrasi, perdata maupun pidana. Dalam konteks 

perlindungan hukum, perlindungan hukum seyogyanya diberikan kepada 

masyarakat, pelaku usaha maupun kepada pemerintah serta lingkungan itu 

sendiri. Untuk masyarakat, dokumen amdal akan memberikan 

perlindungan preventif sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri 

terhadap proses kegiatan yang akan dan sedang berlangsung. Untuk pelaku 

usaha, dokumen amdal dapat menjadi bingkai selama melakukan usahanya 

serta dapat membantu apabila terjadi masalah hukum sepanjang usaha 

yang dilakukan dapat mebuktikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan 

konsep pengelolaan lingkungannya dengan sungguh-sungguh sebagaimana 

yang tercantum dalam dokumen. Penggunaan amdal merupakan upaya 

untuk menjawab dalam proses pembuktian terbalik yang menjadi 
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konsekuensi dari ditetapkannya strict liability atau tanggung jawab mutlak 

pada beberapa kegiatan yang menimbulkan dampak penting dan besar. 

Kembali pada konsep perlindungan terhadap lingkungan, pada 

dasarnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan tindakan 

perlindungan lingkungan, dengan cara memberi informasi kepada 

pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima 

keputusan, membantu perlindungan hukum, dan mendemokratisasikan 

pengambilan keputusan. Hal inilah yang oleh pejabat pembuat keputusan 

tata usaha Negara berupa SIPD nomor 540/040/2008 tidak 

dipertimbangkan dengan baik, dengan adanya pengabaian terhadap fakta 

bahwa tidak ada dokumen amdal dan penolakan dari masyarakat. Hal ini 

lah yang menurut penulis menjadi alasan kuat asas perlindungan menjadi 

salah satu pertimbangan dari hakim. 

Apabila sebuat keputusan tata usaha negara diambil dengan 

memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat 

selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada 

keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. 
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