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P E N U T U  P

B A B  V

1• Keslmpulan
A

Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan mutu kehidup- 

an rakyat. Sumber daya*alam adalah terbatas, balk dalam jum- 

lah maupun kwalitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya 

tersebut semakin menlngkat sebagai aklbat meningkatnya jum- 

lah penduduk serta meningkatnya kebutuhan. Sehubungan dengan 

hal itu maka keseimbangan lingkungan dapat terganggu.

* Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberi-

kan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebaha- 

giaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan 

dan keseimbangan, balk dalam hidup manusia sebagai pribadi, 

dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia 

dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha- 

esa maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah.

Antara masyarakat, perseorangan dan lingkungan hidup 

terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan 

dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan 

dinamis.

UUD RI Th.1945 sebagai landasan konstltusional me- 

wajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar- 

besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut harus dapat 

dinikmatl baik oleh generasi sekarang maupun generasi men- 

datang.
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GBHN ( Garis-garis Besar Haluan Negara ) yang diatur 

dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 menetapkan bahwa pemba

ngunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuas- 

an batinlah saja akan tetapi juga keseimbangan antara kedua- 

nya. Juga dalam hubungan antara manusla dengan alam, tidak 

hanya mengejar kepentingan manusia saja atau kepentingan 

akan pelestarian tanah dan lingkungan saja, akan tetapi ju

ga keseimbangan antara keduanya.

Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan industri 

bahan bangunan dan keramik. Industri ini ternyata mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam pencapaian tujuan pembangun

an nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pan- 

casila yaitu :

1* mempersingkat proses pembangunan dibandingkan apabi- 

la melalui pembangunan biasa, antara lain pembangun

an sarana transportasi dan lain-lain ;

2. penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk de

sa yang berkembang cepat disamping penciptaan akibat- 

akibat positif lainnya yang diharapkan akan mengang- 

kat\tingkat kehidupan perekonomian pada umumnya, mi- 

salnya, penciptaan usaha pengangkutan, usaha pengga

lian, pemasaran/penjualan hasil produksi, pembuatan 

jalan dan lain-lain ;

3. dengan penciptaan lapangan kerja baru tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang relatif 

raurah, yaitu yang berasal dari daerah/lokasi peng-
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galian atau lokasi pabrik. Besarnya jumlah penduduk, 

pertambahan dan penyebaran yang tidak merata menimbul- 

kan pertambahan angkatan kerja yang perlu mendapat- 

kan kesempatan kerja. Dengan adanya industri ini da

pat dimanfaatkan pengangguran ;

4. dengan mempercepat diperolehnya lapangan pekerjaan

4 dapat dicegah arus urbanisasi penduduk dengan segala 

kesulitan yang ditlmbulkannya ;

5. dari pengambilan bahan baku dan hasil produksi yang 

dihasilkan oleh industri ini dapat digunakan untuk 

raemajukan pembangunan di daerah lain sehingga peme- 

rataan pembangunan dapat teroapai. Miaalnya : dengan 

pelaksanaan penggalian dapat diperoleh dana dari 

iuran-iuran dan pajak/pungutan-pungutan lainnya yang 

dapat digunakan untuk membangun daerah lain,

Industri bahan bangunan dan keramik ditunjang oleh

bahan baku yang berupa tanah liat untuk bahan bangunan dan 

tanah liat ball untuk keramik yang terletak di permukaan 

bumi ( tanah ) dan tubuh bumi di bawah permukaan bumi secara 

tidak langsung juga mempunyai peranan yang cukup besar bagi 

pembangunan nasional seperti tersebut di atas.

Dengan berkembangnya industri bahan bangunan dan ke

ramik dari tanah liat tersebut, selain mempunyai peranan 

yang positif bagi pembangunan nasional, ternyata juga men- 

datangkan kerugian pada masyarakat bahkan pada generasi men- 

datang, terutama dalam hal pengadaan bahan baku tanah liat. 

Kerugian ini dapat terjadi karena :

81



banyak penggalian tanah liat dilakukan tanpa izin 

Pemda tingkat I ( berupa SIPD ) sehingga keharusan 

bahwa setiap kegiatan ini pelaksananya harus mempunyai 

SIPD tidak dilaksanakan dengan baik. Umumnya hal yang 

mendasari terjadinya penggalian/pengambilan liar, se- 

l&ig/karena ada yang menganggap bahwa untuk mengurus 

SIPD adalah sangat sukar dan dibutuhkan biaya yang 

sangr.t banyak tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh, 

juga karena ketidaktahuan masyarakat, mereka mengira 

bahwa pelaksanaan penggalian/pengambilan tanah liat 

tidak perlu izin dari Pemda, cukup dengan izin/per- 

janjian dengan pemilik tanah atau cukup dengan hak 

yang mereka miliki atas tanah tersebut. Dengan peng

galian liar tersebut sudah pasti hanya orang-orang/ 

daerah-daerah tertentu saja yang akan memperoleh man- 

faat, pembangunan yang merata tidak akan tercapai 

karena tidak dapat dipungut iuran-iuran atas pengam- 

bilan tanah liat oleh Pemda yang akan digunakan untuk 

pembangunan di daerah-daerah lain ; 

banyak kegiatan penggalian/pengambilan tanah liat 

yang dilakukan di atas tanah yang masih produktif 

yang akan merugikan keadaan swasembada pangan karena 

rusaknya lahan olah tanaman, yang berarti pula meru

gikan generasi yang akan datang ; 

kegiatan penggalian yang dilakukan di dekat sungai 

yang akan menyebabkan pendangkalan sungai sehingga 

merugikan masyarakat sekitar sungai karena banjir



yang ditimbulkannya 
►
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2. Saran

Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memaju-
*

kan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD RI Th* 1945 

dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila 

perlu diusahakan pefestarian kemampuan lingkungan hidup yang 

serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berke- 

sinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu 

dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi se- 

karang dan yang akan datang*

Penyebab kerusakan/ketidakseimbangan lingkungan hi

dup adalah manusia, oleh sebab itu perlu penyertaan aktif 

dari manusia guna penyelamatan kerusakan lingkungan. Untuk 

itu pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan 

kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam mengelola 

lingkungan hidup, melalui penyuluhan, birabingan, pendidikan 

dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah mo

dal pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang mendaya

gunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam selalu mera- 

punyai dampak negatif juga dampak positif. Untuk itu per

lu dihindari bahkan dicegah jangan sampai terjadi dampak 

negatifnya agar pembangunan dapat berhasilguna dan berda- 

yaguna.

Pengusaha harua mematuhi ketentuan yang berlaku da

lam rangka usaha pelestarian lingkungan* Juga dalam rangka



peningkatan mutu hasil produksinya, mutu dari pekerjanya 

juga perlu ditingkatkan, yaitu melalui bimbingan dan pembi- 

naan.

Dalam rangka pengadaan bahan baku tanah liat dengan 

mendayagunakan tanah dan tubuh bumi di bawah permukaan bumi 

kegiatan yang dilakukan tanpa izin tidak dapat dibenarkan. 

Kita tahu bahwa menurut pasal 33 ayat 3 UUD RI Th. 1945, ke- 

ka^aan negara yang berupa bahan galian termasuk tanah liat, 

dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat* Dengan demiki

an maka berarti penggalian yang dilakukan harus dengan izin 

dari Negara cq Pemda tingkat I, Untuk itu, perlu penyuluhan 

dan bimbingan dari Pemda agar masyarakat mengetahui dan me- * 

nyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tidak benar 

bahkan dapat dikenai pidana, sehingga timbul kesadaran hu- 

kumnya untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

Selain itu, agar tujuan itu dapat berhasil baik, ma

ka perlu tindakan yang tegas terhadap pelaksana penggalian 

yang melaksanakannya tanpa izin, juga hendaknya prosedur 

perolehan izin dan persyaratannya disederhanakan.

Dalam pemberian izin hendaknya benar-benar diperha- 

tikan syarat-syarat pemberian izinnya. Jangan sampai izin 

diberikan pada seseorang/badan hukum yang melakukan pengga

lian/pengambilan di daerah/lahan yang masih produktif, Kece- 

robohan dalam hal ini akan menimbulkan masalah-masalah di 

kemudian hari.

Dalam SIPD yang diberikan akan memuat syarat-syarat
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dan kewajiban-kewajiban bagi pemegangnya. Pemuatan ini di- 

maksudkan agar uaaha kearah tujuan kemakmuran rakyat, penga- 

wetan tanah dan pelestarian lingkungan dapat tercapai. Agar 

tujuan ini dapat terlaksana secara efektif maka peranan 

aparat pengawasan adalah amat penting,

Aparat pengawasan administratif dan aparat pengawas

an terhadap pelaksanaan tehnis penggalian cq Departemen Per

tambangan dan Energi harus bertindak aktif. Dari hasil peng

awasan yang dilakukan hendaknya segera disampaikan kepada 

aparat pemberi izin agar dapat diambil tindakan sesuai ke

tentuan yang berlaku.

Dengan adanya PP No. 37 Th.1986 tentang Pelimpahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan, hendak

nya segera dibentuk dinas pertambangan yang akan merupakan 

bagian dari aparat pemberi izin sehingga komunikasi dan ko- 

ordinasi dapat lebih mudah dilakukan, sehingga setiap per- 

masalahan yang timbul dapat cepat diatasi.

Hal yang terpenting agar pelaksanaan tugas dan pen- 

capaian tujuan dapat terlaksana secara efisien, efektif, 

berhasilguna dan berdayaguna adalah diperlukan aparat-aparat 

yang bersih, berwibawa, jujur dan mengabdi pada tugas.
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