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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dewasa ini, kebutuhan untuk menjaga lingkungan hidup dan 

menghidari kerusakan global yang lebih mendesak dari sebelumnya dan 

kesadaran bahwa perlindungan, pelestarian dan perbaikan lingkungan hanya 

bisa berjalan ketika ada kerangka aturan hukum pemerintah yang baik dan taat 

pada aturan hukum. Kerangka tersebut membutuhkan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik sehingga kebijakan untuk melindungi, melestarikan dan 

memperbaiki lingkungan dapat dikembangkan, dijalankan dan dihormati. 

Dari uraian dalam tulisan ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Asas-Asas Umum Penyelenggaranaan Pemerintahan yang Baik dapat 

dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata 

cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, baik, dan adil, 

dengan cara yang demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi 

baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran 

peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-

wenang. Yang paling utama adalah asas-asas ini akan lebih menjamin hak 

warga negara dan juga sebagai bentuk penjaminan dari pelaksanaan 

kesejahteraan bagi rakyat. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
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setidaknya mempunya tiga manfaat, pertama, bagi administrasi negara 

bermanfaat sebagai pedoman di dalam melakukan penafsiran dan 

penetapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, dapat membatasi dan 

menghindari kemungkinan administrasi negara yang mempergunakan 

freiss ermessen yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-

undangan, berarti menjauhkan pemerintah dari tindakan penyalahgunaan 

wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Kedua, Bagi masyarakat 

sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang layak data 

dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 

53 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. Sedangkan manfaat yang ketiga, yaitu sebagai patokan bagi hakim 

administrasi dalam memutuskan sengketa Tata Usaha Negara. 

2. Dalam kaitannya dengan perizinan, pada hakekatnya perizinan merupakan 

bagian dari tindakan hukum publik pemerintah yang dapat memberikan 

beban kepada masyarakat sehingga dalam pembentukannya harus 

dilakukan dengan hati-hati. Sehingga, asas-asas umum pemerintahan yang 

baik yang merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara 

khusus berlaku dan memiliki arti penting bagi perbuatan-perbuatan hukum 

pemerintah, dapat dijadikan landasan dalam hal perizinan. Izin eksplorasi 

yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Pati kepada PT Semen Gresik 
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berdasarkan analisis penulis pada dasarnya melanggar asas-asas 

pemerintahan umum yang baik sebagai berikut: 

a. Asas keterbukaan 

Asas keterbukaan terlanggar karena pemerintah kabupaten Pati tidak 

memberikan cukup informasi mengenai proses perizinan eksplorasi 

yang dimohonkan oleh pihak PT Semen Gresik kepada masyarakat 

padahal efek dari izin tersebut akan mempengaruhi secara langsung 

masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, budaya serta dampak 

perubahan lingkungan. 

b. Asas kebijaksanaan 

Asas kebijaksanaan terlanggar karena pemerintah dinilai tidak 

menggunakan kewajibannya untuk secara bijaksana 

mempertimbangkan secara seimbang faktor-faktor yang mendukung 

maupun yang tidak mendukung izin eksplorasi batuan untuk produksi 

semen. Melihat tingginya penolakan dari masyarakat terutama dengan 

alasan akan terjadinya perubahan bentang alam serta arti penting 

wilayah yang bersangkutan terhadap lingkungan secara luas, 

Keputusan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati untuk 

memberikan izin eksplorasi batuan kepada PT Semen Gresik dinilai 

dibuat dengan tidak memperhatikan asas kebijaksanaan. 

c. Asas perlindungan 

Asas perlindungan dilanggar karena hakim PT TUN Surabaya dinilai 

tidak mempertimbangkan ketiadaan AMDAL yang merupakan 
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prasyarat dalam pengajuan izin eksplorasi. Sejumlah literatur 

menegaskan bahwa AMDAL diajukan sebagai syarat pengajuan izin 

usaha pertambangan, termasuk di dalamnya izin eksplorasi. Sementara 

itu, fakta menyatakan bahwa pada saat izin diterbitkan dokumen 

AMDAL terkait dengan kasus belum selesai dibuat. Dengan demikian, 

artinya adalah jelas bahwa pada saat pengajuan izin, pihak PT Semen 

Gresik tidak melampirkan dokumen AMDALnya sebagai pemenuhan 

syarat pengajuan izin eksplorasi yang ditentukan Undang-Undang. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan  kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Karena fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur 

dalam undang-undang sebagai alasan gugatan, maka seyogyanya diberikan 

pemahaman yang mendalam bagi pejabat tata usaha negara untuk 

senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 

melakukan tindakan-tindakan hukumnya. Karena pada hakekatnya setiap 

tindakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat maka 

setiap aspek AUPB sebaiknya diperhatikan agar di kemudian hari tujuan 

yang pada dasarnya baik dapat terwujud dan tidakmenimbulkan 

kesalahpahaman atau kerugian bagi masyarakat. 

2. Dalam konteks kasus pemberian izin usaha pertambangan, hendaknya 

pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi berupa 

peningkatan penerimaan daerah sebagai pertimbangan utama pemberian 
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izin usaha pertambangan namun juga faktor lingkungan hidup yang 

apabila terjadi perubahan lingkungan hidup secara ekstrim pengaruhnya 

akan sangat terasa dalam kehidupan manusia serta keseimbangan 

lingkungan. 
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