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ABSTRAK 

 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 

upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, 

pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan tidak 

hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat 

resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan 

yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin atau ilegal). Usaha 

di bidang pertambangan seringkali menimbulkan masalah baik 

itu masalah pertambangan ataupun masalah lingkungan hidup 

dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Desa Penggawa V Ulu 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 

merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya kerap kali 

melakukan penambangan liar, dimana kegiatan yang mereka 

lakukan adalah melakukan penambangan batu sungai yang tidak 

memiliki izin usaha. Dalam hal ini peran peratin sudah 

seharusnya dapat mengkondisikan kembali kegiatan-kegiatan 

illegal yang selama ini dilakukan, karena dengan adanya 

penambangan illegal ini dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana peran peratin dalam menertibkan penambangan batu 

sungai yang dilakukan di pinggir Bendungan Desa Penggawa V 

Ulu ? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran peratin 

dalam menertibkan penambangan  batu sungai di pinggir 

Bendungan Desa Penggawa V Ulu ? dengan tujuan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana peran peratin dalam menertibkan 

penambangan batu sungai yang dilakukan di pinggir Bendungan 

Desa Penggawa V Ulu dan untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah terhadap peran peratin dalam menertibkan 

penambangan  batu sungai di pinggir Bendungan Desa 

Penggawa V Ulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat, 

peratin dan aparatur desa Penggawa V Ulu. Adapun hasil 

penelitian ini adalah pertain sudah melaksanakan peran dan 

tugasnya secara baik tetapi belum efektif karena hanya 

melakukan berupa tindakan preventif namun tidak ada tindakan 
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represif untuk masyarakat yang melakukan penambangan liar 

(illegal), sehingga masyarakat menghiraukan peraturan dan 

dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat penambang liar, 

seperti menurunnya kualitas air, air sungai menjadi keruh, banjir 

dan lain-lainnya. Seharusnya peratin lebih baik melakukan 

tindakan berupa represif yaitu dengan memberlakukan sanksi 

yang tegas bagi penambang ilegal yaitu sanksi yang sesuai 

dengan peraturan pasal 4 berupa denda Rp 500.000,- perkubik 

supaya peraturan terlaksana dengan efektif, karena peraturan 

dibuat untuk kemaslahatan umat. Peran pertain di Pekon 

Penggawa V Ulu telah sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah 

karena peran yang dilakukan untuk bertujuan demi 

kemaslahatan warga desanya. tetapi kurangnya amanah dalam 

menjalankan aturan yang sudah berlaku sehingga aturan-aturan 

yang ada tidak terlaksanakan dengan baik.  
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MOTTO 

 

                              

                          

 “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hokum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, 

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 

Allah maha mendengar, maha melihat”. 

(Q.S. An-Nisa : 58)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi 

dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami 

skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peratin Dalam Menertibkan 

Penambangan Batu Sungai Di Pinggir Bendungan Desa (Studi 

Di Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat) sebagai berikut: 

1. TinjauanMenurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 

2. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupa manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

3. Peran merupakan kemampuan seseorang dalam 

memposisikan diri sesuai ruang dan wahktu serta dapat 

memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya.
3
 

4. Peratin mempunyai tugas untuk menyelanggarakan 

pemerintah desa, Melaksanakan pembangunan Desa, 

Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa serta mempunyai ewenang untuk 

memegang kuasa pengelola Keuangan dan Aset Desa, 

menetapkan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa.
4
 

                                                           
1 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus 

besar bahasa indonesia, (Jakarta  : Balai Pustaka, 1988). h. 102 
2Muhammad  Iqbal, Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam, 

Cet-Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4. 
3Suharwo Hendro Pembangunan , Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Desa,Skripsi, STPMD/ APMD,2010 
4Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 

26 Ayat 1 Dan 2, h. 9 
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5. Menertibkan adalah mengatur, merapihkan sebagainya 

menjadikan tertib.
5
 

6. Penambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang 

dilakukan manusia dan berkembang pertama kali 

bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu 

keberadaan pertambangan tidak dapat di pisahkan dari 

suatu kehidupan atau peradapan manusia. Pertambangan 

juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, 

hal ini di sebabkan karena endapan bahan bahan galian 

pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam 

kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun 

karekteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.
6
 

7. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, 

urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang 

dibangun selain untuk menahan dan menampung air, 

dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung 

limbah tambang atau menampung lumpur sehingga 

terbentuk waduk. 

Berdasarkan penjelasan dari penegasan judul diatas 

maka peneliti bermaksud memilihjudul Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Peratin Dalam Menertibkan 

Penambangan Batu Sungai Di Pinggir Bendungan Desa. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif  

Bahwa permasalahan penambangan batu bendungan 

dilakukan di zona terlarang dan tidak berpedoman pada 

Undang-undang yang telah di tetapkan yaitu Undang-

Undang No 4 tahun 2009Pasal 1 Ayat 1 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Faktanya di 

lapangan masih saja di temukan praktek penambangan 

                                                           
5Departemen Pendidikan Nasional...., h. 987. 
6 Salim  HS, Hukum pertambangan mineral dan batu bara (Jakart: Sinar 

Grafika), h .11 
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Batu Pasir oleh para oknum di Desa Karya Panggawa 

Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di 

Fakultas Syariah di jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah Syar‟iyyah) 

b. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini 

sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di 

program studi Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah) 

c. Permasalahan dalam skripsi ini sangat mungkin untuk 

diteliti mengingat literature dan bahan data informasi 

yang diperlukan sangat menunjang. Kemudian bahan-

bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini 

tersedia di perpustakaan. 

 

C. Latar Belakang     

Indonesia sebagai konstitusional telah 

mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pada Pasal 33 Ayat (3) bawah bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai dikuasai oleh negara  

dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran 

rakyat.
7
 Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana 

seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan 

memajukan kesejahtraan umum serta terciptanya tatanan 

kebahagian secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan 

nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan 

generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi 

hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai 

oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi 

perekonomian nasional secara nyata di antarnya pengelolaan 

di bidang tambang. Indonesia merupakan negara yang 

                                                           
7 Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, Pasal 33, 

Ayat (1) 
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memiliki potensi kekayaan dari bahan galian tambang. Bahan 

tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas 

bumi, batu bara dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi 

wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi 

pengelolaan atau pengusahaan  bahan galian, serta berisi 

aturan-aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan 

sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
8
 

Garis-Garis Besar Haluan Negara telah 

mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 

sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan 

lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga. 

Tantangan terberat negara-negara kaya negara sumber daya 

alam di bidang tambang adalah maraknya tindakan 

kriminalisasi dan sudah terjadi rasia umum. Permasalahanya 

pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan 

pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh 

kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi 

(tidak memiliki izin atau ilegal), Bahkan kegiatan 

pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya 

kerusakan alam yang di sebabkan oleh oknum penambang 

liar.
9
 

Penambangan liar biasanya dilakukan oleh 

sekelompok penduduk asli dan juga bukan penduduk asli 

setempat diluar areal yang telah ditetapkan sebagai wilayah 

pertambangan, tanpa izin pemerintah daerah, bahkan pelaku 

penambang tidak jarang menggunankan pralatan yang cukup 

canggih seperti generater listrik, mesin disel, pompa air dan 

sebagainya.
10

 

Al-Qur‟an menjelaskan perintah kepada manusia agar 

tidak melakukan tindakan kejahatan karena akan 

                                                           
8https://www.bphn.go.id Diakses Pada Tanggal 26 November 2020  
9Djajaningrat, “Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan 

Masyarakat”, Universita Sam Ratulangi, 2007 
10Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,Analisis Dan 

Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat: BPHN, Jakarta, 

199, h.27. 

https://www.bphn.go.id/
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menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam 

Q.S Ar-Rum ayat 41. 

                         

              

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mreka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(Q.S Al-

Rum (41) ayat 30) 

Ayat ini merupakan peringatan tegas Allah bahwa 

seluruh kerusakan pada alam adalah perbuatan jahat dan 

karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini memastikan 

pangkal penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah bentuk 

pelanggaran  dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan 

syariah-Nya, dan Allah menghendaki hukuman bagi mereka 

yang melakukan kemaksiatn di muka bumi.
11

 

Imam Abul „Aliyah ar-Riyahi berkata, “Barangsiapa 

yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi maka (berarti) 

dia telah berbuat kerusakan padanya, karena perbaikan di 

muka bumi dan di langit (hanyalah dicapai) dengan ketaatan 

(kepada Allah Ta‟ala) 

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang 

mana sebelum diatur dalam Undang-undang  No 11 Tahun 

1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. 

Menurut undang-undang tersebut penambangan batu sungai 

ini harus ada surat izin pertambangan dari pemerintah daerah 

yaitu pemberian izin usaha pertambangan (IUP).
12

 Seperti 

yang diatur dalam Peraturan Pekon Penggawa V Ulu Nomor 

01 Tahun 2011 tentang perlindungan barang tambang, di 

                                                           
11https://www.alwishihab.com/artikel/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-

harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab(Diakses 

15 Oktober 2020) 
12 Undang-Undang N0. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

https://www.alwishihab.com/artikel/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-
https://www.alwishihab.com/artikel/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-
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jelaskan bahwa barang tambang yang di maksud adalah batu 

sungai, pasir, kerikil dan penambangan yang tidak 

bertanggung jawab terhadap dampak yang di timbulkan 

seperti musibah banjir, longsor, rusaknya keseimbangan 

ekosistem.
13

 

Usaha di bidang pertambangan seringkali 

menimbulkan masalah baik itu masalah pertambangan 

ataupun masalah lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat 

sekitarnya. Lingkungan hidup yang diartikan luas, yaitu tidak 

hanya lingkungan fisik,tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial 

dan budaya.
14

 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam 

rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), 

pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha 

pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam 

macam, yaitu: penyelidikan umum, ekplorasi, ekploitasi, 

pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
15

 

Sedangkan  pertambangan batu pasir ini tidak ada izin 

usaha dari  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Namun kenyataannya, pihak penambang tetap menjalankan 

aktivitas penambangan tanpa izin dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat, yang mana dalam pelaksanaan 

penambaangan tersebut dengan menggunakan alat manual 

atau sederhana. Sebagaian besar yang melakukan 

penambangan batu sungai ini adalah oknum yang tinggal di 

daerah Penggawa V Ulu, penambangan atu sungai ini terjadi 

bukan hanya karena faktor pendidikan masyarakat yang bisa 

dibilang rendah sehingga menyebabkan masyarakat tersebut 

sulit untuk mencari perkerjaan, dan berdampak juga terhadap 

faktor ekonomi masyarakat. Penambangan Batu sungai ini 

menghasilkan dampak positif dan negatifnya. Penambangan 

                                                           
13www.peraturan.bpk.go.id 
14 Otto soemarwoto, Analisa mengenai Dampak Lingkungan, cet-1  

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) 
15 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2007)., h. 53 
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ini mempunyai dampak positif diantaranya mengurangi 

jumlah pengangguran yang ada di Desa Penggawa V Ulu dan 

juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

yang melakukan aktivitas penambangan batu sungai tersebut.  

Berdasarkan wawancara pada pra riset pada tanggal 

10 maret 2020, Menurut bapak Herman dan ibu Robiah 

kegiatan penambangan ini di lakukan sudah sejak lama, dan 

tidak ada masalah karna sudah membayar uang iuran, 

sehingga tidak membutuhkan izin dari Kepala Desa atau 

Pemerintah setempat. 

Disamping itu penambangan batu sungai ini 

mempunyai dampak negatif yang apabila penambangan batu 

sungai ini dibiarkan dan  oknum masyarakat terus menerus 

mengambil batu yang ada di bendungan Penggawa V Ulu 

akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan sehingga dapat 

menyebabkan bencana alam misalnya, banjir dan apabila terus 

menerus batu itu di ambil oleh oknum masyarakat akan 

menyebabkan runtuhnya bendungan dan juga merugikan 

rumah warga yang tinggal di sekitar bendungan tersebut.  

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan 

pengawasan dan penertiban  serta mengatasi penambangan 

sungai yang dapat merusak lingkungan dan merugikan 

masyarakat dan khususnya negara. Karena penambangan batu 

sungai belum mempunyai izin pertambangan sama halnya 

melanggar Peraturan pekon Penggawa V Ulu Nomor 01 

Tahun 2011 Tentang perlindungan barang tambang. 

Berdasarkan latar belakang inipenulis tetarikuntuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peratin Dalam Menertibkan Penambangan Batu Sungai Di 

Pinggir Bendungan Desa (Studi Di Desa Penggawa V Ulu 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. 

 

D. Fokus Penelitian  

Penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis tinjaun 

fiqh siyasah terhadap penambangan batu sungai di Bendungan 
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Desa Penggawa V Ulu. Pembatasan masalah penelitian 

ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga penulis berharap tujuan dari 

penelitian nanti tidak menyimpang dari target atau sasarannya, 

adapun ruang lingkup penelitian yang ada penulis lakukan 

terbatas pada. 

1. Objek penelitian yakni Bendungan Desa Penggawa V 

Ulu.  

2. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai tentang 

bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penambangan 

batu sungai yang berada di Desa Penggawa V Ulu. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul yang di angkat, penelitian ini akan 

meneliti dan menganalisis masalah: 

1. Bagaimana peran Peratin dalam menertibkan 

penambangan batu sungai yang dilakukan di pinggir 

Bendungan Desa ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Peratin 

dalam menertibkan penambangan  batu sungai ? 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui peran Peratin dalam menertibkan 

penambangan batu sungai yang dilakukan di pinggir 

Bendungan Desa Penggawa V Ulu yang membahayakan 

warga masyarakat Desa. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran 

Peratin dalam menertibkan penambangan  batu sungai di 

pinggir Bendungan Desa. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini diharapkan 

untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai 

penambangan batu illegal, dapat menambah keilmuan 
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dalam penelitian sebagaiwujud dalam disiplin ilmu yang 

dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah) dan syarat dalam mencapai gelar sarjana 

hukum di fakultas  syariah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapa menjadi 

bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya 

bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Tinjauan 

Fiqih Siyasah terhadap peran Peratin dalam menertibkan 

penambangan batu sungai di Pinggir BendunganDesa 

Penggawa V Ulu. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif 

adalah cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.
16

 

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apayang 

diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah 

serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode 

penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan 

yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan 

(field reasearch) yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan  mengumpulkan bahan-bahan ke 

pustakaan, membaca buku, literatur dan menelaah 

dari berbagai macam teori yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
17

 

b. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan manggambarkan keadaan subjek atau objek  

                                                           
16 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), h. 19. 
17 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013) h. 10. 
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berdasarka fakta-fakta yang terjadi pada masa 

sekarang. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

informen atau objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan obek yang diteliti.
18

 

b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data 

primer yang  bersumber dari buku-buku, Fiqh 

Siyasah, Tafsir, Al-Qur‟an, Hadist dan sumber-

sumber lain berkaitan dengan judul skripsi ini.
19

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewancara kepada 

responden, dan jawaban jawaban responden dicatat 

atau direkam.
20

 

b. Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.
21

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Desa, 

Pengelola Tambang, Masyarakat disekitar bendungan 

                                                           
18 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 57. 
19 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Baru, 

1991), h. 132. 
20 Susiadi AS, Op Cit, h. 107. 
21 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000), h. 83. 



 

 
 

11 

sungai Desa Penggawa V Ulu Kabupaten Pesisir 

Barat. 

b. Sampel adalah objek dari populasi Aparat Desa, 

Pengelola Tambang, Masyarakat disekitar bendungan 

sungai yang diambil melalui teknik sampling, yakni 

cara-cara mereduksi objek penelitian dengan  

mengambil sebagian saja yang dapat dianggap 

representatif terhadappopulasi.
22

 Sampel dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang terkena dampak 

penambangan batu sungai yang berjumlah 7 orang, 

penambang batu sungai yang berjumlah 3 orang, dan 

Aparatur Desa berjumlah 10 orang di Desa Penggawa 

V Ulu Kabupaten Pesisir Barat.  

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup 

untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan 

melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa 

langkah sebagai berikut yaitu: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 

atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
23

 

b. Kuantatif 

Yaitu mengklafikasikan jawaban-jawaban dari pada 

responden kedalam kategori-kategori.
24

 Atau 

memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 

sumber data atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekonstruksi data 

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan 

dan sistematis. 

 

                                                           
22Ibid. 
23 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115 
24 Ibid. 
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d. Sistematis data 

Yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang 

sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data 

dan urutan masalah.
25

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriktif. Setelah 

keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat 

ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan 

fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang 

konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
26

 

 

 

 

 

                                                           
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1, h. 9. 
26Louis Gottschalk, Understanding Story, A. Primer Of Histirical, 

Terjemahan Nugroho Notosusanto, (UI Press, 1995), h. 32. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata “Fiqh” dan 

“Siyasah”. Kata Fiqh berasal dari Faqaha-yafaqahu-fiqhan. 

Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang 

mendalam”.
27

 Sedangkan Siyasah berasal dari kata Sasa-

yasusu-siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia. Ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum 

Islam yang terkandung di dalam Fiqh Siyasah dalam 

sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. 

Fiqh Siyasah adalah Secara etimologis fiqh adalah 

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud 

ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam 

terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fiqh 

menurut bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap 

perkataan dan perbuatan manusia.
28

 Menurut Ulama-ulama 

syara„ Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang Tafshil (terinci yakni dalil-

                                                           
27 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Pranamedia Group,2003), h. 2. 
28Muhammad Daud Ali., Pengantar Ilmu Hukum  dan Tata! Hukum Islamn 

di Indonesia!, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja! Grafindo, 2013), h. 48. 
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dalil atau hukum-hukum khusus mengambil dasarnya Al-

Qur‟an dan Sunnah).
29

 Jadi. Fiqh merupakan ilmu 

pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun olehMujtahid 

dengan cara jalan penalaran dan IjtihadFiqh juga dapat 

disebut ilmu pengetahuan tentang hukum Agama Islam 

Karena fiqh sebagai ilmu dan fiqh juga merupakan produk 

pemikiran dan Ijtihad para Mujtahid yang digali dan 

dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar Syari‟at. 

Sedangkan ilmu fiqh merupakan ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan 

umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi. yang telah ditulis 

dalam kitab-kitab hadist. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu 

yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan 

manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang 

berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil 

pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun 

secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum 

fiqh.
30

 Jadi. berdasarkan istilah diatas fiqh dapat disimpulkan 

bahwa Fiqh adalah hukum Allah yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan Hadist Serta Ijtihad para Ulama. 

Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata Siyasat berasal 

dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah, siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, 

atau membuat kebijaksanaan.
31

 Siyasah menurut bahasa 

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan 

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis 

untuk mencapai suatu tujuan Siyasah juga merupakan 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

yang menyelamatkan, Siyasah adalah ilmu pemerintahan 

                                                           
29Sayuti. Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta!: 

PT Raja! Grafindo Persada!, 1997),  h.21 
30Muhammad Daud Ali., Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata! 

Hukun Islam di. I.ndones.a, Cet ke-19 ( Jakarta: Raja! Grafindo, 2013), h.48  
31Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana!, 2016), h 2 
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untuk mengendalikan tugas dalam Negeri yaitu politik dalam 

Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 

umum atas dasar keadilan. Definisi yang jelas dikemukakan 

oleh oleh Bahantsi Ahmad Fhati di buku karangan Suyuti 

Pulungan yang menyatakan Siyasah adalah pengurus 

kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan 

syara‟.
32

 

Kata Fiqh dan Siyasah digabung mengandung arti dan 

banyak ilmuan yang berpendapat yaitu Fiqh Siyasah adalah 

ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah 

ketatanegaraan Islam seperti cara untuk mengadakan 

perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang 

sesuai. dengan prinsip-prinsip I.slam yang bertujuan untuk 

kemaslahatan umum.
33

  Menurut Imam Al-Bujairimi, Fiqh 

Siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan 

mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab 

ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju 

kemaslahatan.
34

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Fiqh Siyasah merupakan Ilmu Tata Negara Islam 

yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia yang pada umumnya 

dan Negara pada khususnya yang berupa penerapan hukum, 

peraturan dan kebijakan oleh pemegang  kekuasaan yang 

bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam, untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkanya dari berbagai kemudharatan yang timbul 

dalam kehidupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang dijalani sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 

terdapat dua unsur yang saling berhubungan secara timbal 

                                                           
32Sayuti. Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta! : 

PT Raja! Grafindo Persada, 1997),   h.24. 
33Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. Zana!, Fiqh Siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Politik, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10. 
34Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi., Hasyiah  Al- Bujairima!  ala! al 

Munhaj, (Bulaq : Mushthafa! al-Babi. al-Halabi.,t.t.), h.2. 
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balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan 

yang kedua adalah pihak yang diatur.
35

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari 

ilmu fiqh. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan 

bahwa bahasannya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat 

dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, 

pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum 

internasional seperti perang dan traktat. 

Objek fiqh siyasah menjadi luas sesuai kapasitas bidang-

bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan 

hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan 

dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun 

pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh 

sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan 

negara tersebut. Terdapat perbedaan argumen di kalangan 

para ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah.  

Menurut Imam al-Mawardi yang dituangakan di dalam 

karangan fiqh siyasah nya, yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 

maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah 

adalah sebagai berikut:
36

 

a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan) 

b. Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) 

c. Siyasah qadha‟iyyah (peradilan) 

d. Siyasah harbiyyah (hukum perang) 

e. Siyasah „idariyyah (administrasi negara). 

Menurut Imam Ibn Taimiyyah mendasarkan objek 

pembahasan ini pada QS. An-Nisa [4]: 58-59 yaitu: 

                                                           
35H.A. Djazuli., Fiqh Siyasah, (Jakarta:  Kencana, 2007), h. 28. 
36Ibid, h. 13. 
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Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa‟: 

58)
37

 

                      

                        

                         

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)
38

 

 

                                                           
37 Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 87. 
38Ibid.  



 

 
 

18 

Pada ayat 58 berkaitan dengan para pemegang kekuasaan 

(pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat 

kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. 

Sedangkan, pada ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara 

penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun 

kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta 

memenuhi pemerintah. 

Di dalam kitab nya Ibnu Taimiyyah membagi ruang 

lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah qadha‟iyyah (peradilan) 

b. Siyasah „idariyyah (administrasi negara) 

c. Siyasah maliyyah (ekonomi moneter) 

d. Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan 

internasional). 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby 

Ashiddieqy menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah 

berkaitan denga pekerjaan mukallaf dan segala urusan 

pentadhaburinnya dengan mengingat persesuaian 

pentadhaburan ini dengan jiwa syariah yang tidak bisa 

diperoleh dalilnya yang merupakan syariah amah yang 

tetap.
39

 Hasby membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang beserta penerangannya yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah Syari‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum) 

c. Siyasah Qadla‟iyyah Syari‟iyyah (Kebijakan Peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Syari‟iyyah (Kebijakan ekonomi dan 

moneter) 

e. Siyasah „Idariyyah Syari‟iyyah (Kebijakan administrasi 

negara) 

                                                           
39 Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syari‟iyyah, (Yogyakarta: 

Madah), h. 28. 
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f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari‟iyyah 

(Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional). 

g. Siyasah Taufudziyyah Syari‟iyyah (politik pelaksanaan 

undang-undang) 

h. Siyasah Harbiyyah Syari‟iyyah (politik perperangan). 

Siyasah Maliyyah Syari‟iyyah pengaturannya 

diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, 

di dalam Fiqh Siyasah Maliyyah ada hubungan diantara tiga 

faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.  

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertambangan 

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah 

memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk 

memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang 

dimilikinya. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh 

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan masalah 

nadhariyah milkiyah-nya. Menurut beliau mendefenisikan 

milk dan malakiyah secara istilah yaitu suatu kekhususan 

bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan 

membenarkan sipemilik (pemilik benda) untuk bertindak 

terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali 

ada larangan-larangan syari‟at terhadap kehendak tersebut.
40 

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang 

adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada 

seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya 

secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan 

barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan 

(pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara 

umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang 

berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat 

dirasakan oleh umum (masyarakat luas). 

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama 

kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, 

berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut 

                                                           
40T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mu‟amalah, cet. ke-1, 

(Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1974), h. 18. 
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bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan 

mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik 

Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). 

Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang 

karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum 

menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola 

oleh pemerintah dalam suatu negara.
41

 Karena dikhawatirkan 

barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang 

yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan 

maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang 

kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang 

mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). 

Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah 

kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum 

muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka 

(umat muslim) untuk kemaslahatan.
42

 Demikian pula apabila 

ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu 

perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi 

terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh 

memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum 

kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan 

pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang 

berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli 

ekonomi Islam, Taqyuddin an-Nabhani, bahwa negaralah 

yang melakukan pengelolaan hak milik umum (collective 

property) serta milik negara (state property). Harta benda 

yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh 

diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan 

dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh 

memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang 

boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut 

merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk 

satu orang saja, sementara yang lain tidak. 

                                                           
41 Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 2910. 
42Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral, h 130. 
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Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang 

Ihyau al-Mawat mengatakan: Barang-barang tambang yang 

oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa 

biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia 

(semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak 

bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh 

dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang 

sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk 

mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan 

dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut 

adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara 

untuk mengelolanya.
43

 

Barang tambang pada masa sekarang, menurut 

pertimbangan Jaribah dalam fiqh siyasah. Umar bin al-

Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi 

perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah 

menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, 

mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia 

kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan 

diantara karakteristik barang tambang adalah 

ketergantungannya pada faktor probabilitas 

(kemungkinan).
44

 

Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan 

penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian 

barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi 

dana pengeksplorasiannya. Itu berarti bahwa memberikan 

kepada individu hak kepemilikannya dan 

pengeksplorasiannya atau pengelolaannya akan berdampak 

pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka 

secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada 

kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan 

bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang 

tambang tersebut. 

                                                           
43 Ibnu Qudamah, Al-Mugnî, cet. ke-2, (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1412 

H),VIII: 155. 
44Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar, h 232-235. 
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Sedangakan dalam Islam tidak membolehkan merusak 

alam sebagaimana firman Allah dalam surat: 

                  

               

Artinya 

 “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS Al A‟Raf: (7): 

56). 

4. Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah 

Kata kepemimpinan dalam fiqh siyasah yaitu Imamah 

atau Khalifah yang antara lain bertugas sebagai penganti 

kenabian dalam melindungi Negara dan mengatur 

kemaslahatan hidup, sekelompok ulama berpendapat stastus 

wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan 

akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada 

seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezholiman 

dan menghindarakan mereka dari konflik serta kemusuhan.
45

 

Terkait dengan ini ada 3 pandangan dalam memahami 

phenomena kepemimpinan:
46

 

1. Kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada 

kekuatan individual, bukan pada posisi atau pada 

ia miliki. 

2. Tipe kepimimpinana tradisional yang didasarkan 

kepercayaan yang mapan tentang kesucian 

teradisi lama. 

                                                           
45 AL-Marwardi, Al-Ahkam Sulthaiah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, 

Terjemahan Abdul hayyie, Al-Kattani Dan Kamalddin Nurdin (Jakarta: Qistthi Pers, 

2015), h. 9 
46 Surahman Amin, Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam AL-Qur‟an, 

Jurnal Studi Al-Qur‟an, Vall No 01 (Oktober, 2015) h.28. 
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3. Kepemimpinanan bisa dipahami sebagai 

kemauan dalam diri seseorang. 

Teori kepemimpinan sendiri berawal dengan tindakan 

seseorang pemimpin yang meninggalkan catatan-catatan 

sejarah yang dibukukan, maka teori kempemimpinan 

Siyasah merupakan sebuah tindakan sesroang pemmpin 

Islam dalam hal ini semasa Rasullah SAW, beserta 

menerusnya tentunya mengacu pada Al-Qur‟an dan Sunnah 

sebagai sebuah dasar. 

Fiqh Siyasah terdapat empat unsur yang harus dipenuhi 

dalam kepemimpinan dalam Islam selain dari pada 

berpegang teguh dengan landasan hukum Islam (Al-Qur‟an 

dan Hadist) yaitu kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah 

SWT, perinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan prisnip 

kemusyawarahan.
47

 

Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah 

kepemimpinan ini setelah wafat nya Rasul, para sahabat 

telah memberikan penekanan dan keutamaan dalam mencari 

pemimpin umat Islam. Penting nya persoalan pemimpin ini 

perlu dipahami dan dihayati setiap umat Islam. ALllah telah 

memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya peran 

pemimipin dalam Islam sebgaimana dalam Al-Qur‟an kita 

menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah 

pemimpinan, diantaranya: QS. An-Nisa (4) : 58 : 

                         

                        

        

                                                           
47 Beni Ahmad SUubani, Fiqh Siyasah: Terminilogi dan Lintasan Sejarah 

Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-khulafah Ar-Rashidin, (Bandung: cv 

Pustaka Setia, 2015) h.18 
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Artinya 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuh 

kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kmu menetapakan daengan adil. Sesungguhya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha 

melihat.(QS. An-Nisa (4) : 58) 

 

An-Nisa Ayat 59: 

                    

                        

                         

Artinya: 

“ Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian 

jika kamu berkelanianan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul ( 

Sunnahnya), jika kamumbenar –benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya( QS. An-Nisa (4) : 59) 

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 diturunkan kepada 

para penguasa, meraka harus menyampaikan amanat kepada 

pemiliknya, jika mereka memutuskan perkara dianatara 

manusia harus seadil-adilnya. Adapun ayat 59 diturunkan 

kepada orang-orang pemimpin, seperti tentara dan lainnya, 

mereka harus menaati penguasa, melaksanakan amanat dari 

paemimpin, taat kepada pembagian ghanimah, pemutus 

perkara dalam berbagai perperangan dan lain-lain tetapi 

mereka tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintah 

kepada kemaksiatan. Jika meraka berselihi paham dalam 
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suatu hal, maka hendaklah mereka mengembalikan nya 

kepada kitab bullah dan sunnah rasulnya. 

Islam menjadi pemimpin dan dipimpin adalah amanah 

yang pasti akan diminta tanggung jawabnya diahirat kelak. 

Membangun pemerintah yang baik menurut ayat ini bukan 

hanya peran pengusa akan tetapi rakyat juga ikut 

menentukan araah pemerintah tersebut. Karena bagaimana 

mungkin suatu pemerintahan akan berjalan denganbaik jika 

hanya pemimpin saja yang taat membangun sistem 

sedangkan rakyat nya melawan sistem yang memerintahkan 

kepada maksiat. 

Kriteria atau syarat pemimpin menurut Al-Mawardi 

1. Keseimbangan (Aladalah) yang memenuhi 

semua kriteria, mempunyai ilmu pengetahuan 

yang membuatnya mampu beriztihad didalam 

kasus dan hukum. 

2. Memiliki panca indra dan sehat,baik telinga, 

mata, maupun huruf sehingga ia dapat secara 

langsung mengenai persoalan yang diketahuinya. 

3. Tidak ada kekurngan pada anggota tubuhnya 

yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat 

bangun. 

4. Isi pemikiran yang baik sehingga ia dapat 

menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat 

dan mewujudkan kepentingan mereka 

5. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat 

yang membuatnya mempertahankan rakyat dan 

memerangi musuh. 

6. Mempunyai nasab suku qarois berdasarkan nash 

dan ijma.
48

 

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus 

dilukukan seorang pemimpin adalah
49

 

                                                           
48AL-Marwardi, Al-Ahkam Sulthaiah, Sistem Pemerintahan….., h. 18 
49Ibid h.58 
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1. Menjaga agama agar berada diatas pokok-

pokoknya yang konstan dan sesuai 

pemahaman yang disepakatin oleh generasi 

salaf umat Islam. Jika muncul pembuat bit‟ah 

atau orang sesat yang subhat tentang agama, 

yang menjelaskan hudha kepadanya dan 

menindaknya sesuai dengan hak-hak dan 

hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari 

kerancuan dan pemahan yang salah 

2. Menjalakan hukum kepada dua pihak yang 

bertikai, dan memutuskan permusuhan antara 

pihak yang bserselihi sehingga keadilan dapat 

dirasakan semua orang. 

3. Menjaga keamanan masyrakat sehingga 

manusia dapat hidup tenang dan berpergian 

dengan aman tanpa takut mengalami 

penipuan dan pengancaman atas diri dan 

hartanya. 

4. Menjalakan hukum had, sehingga larangan-

larangan Allah tidak ada yang melanggarnya 

dan menjaga hak-hak hambanya agar tidak 

hilang dan binasa. 

5. Menjaga daerah-daerah benteng yang kokoh, 

dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh 

tidak mendapatakn celah untuk menerobos 

masuk guna merusak kehormatan atau 

menumpahakan darah orang muslim atau 

orang yang berdamai dengan orang muslim. 

6. Berjihad melawan yang menentang Islam 

7. Menarik fai-l dan memungut zakat sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari‟at 

Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad 

8. Menentukan gaji dan apa saja yang 

diperlukan dalam baitul mall (Kas Negar) 

tanpa berlebih-lebihan, kemudian 
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mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak 

mempercepat atau menunda pengeluarannya. 

9. Mengangkat penjabt-penjabat terpercaya dan 

mengangkat orang-orangyang kompoten 

untuk membantunya menjalankan amanah 

dan wewenang yang ia pegang dan mengatur 

harta yang berada di bawah weenangnya, 

sehingga tugas-tugasnya dapat dikerjakan 

dengan sempurna. 

10. Agar ia melakukan sendiri inspektif atas 

pekerjaaan para pembantunya dan meneliti 

jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan 

kebijakan politik umat Islam dengan baik. Ia 

tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada 

orang lain karena sibuk meneikmati kelezatan 

atau beribadah, karena orang terpercaya dapat 

saja menjadi penghianat dan orang-orang 

yang baik dapat saja berubah menjadi penipu. 

 

B. Peratin 

1. Pengertian Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, dea 

yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu 

kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh 

seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah 

luar kota yang merupakan kesatuan.
50

 

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki 

kekuasan hukum, serta dikepalai oeleh seorang kepala desa. 

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan 

anatara kegiatan sekelompok manusia dengan 

lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud 

atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh 

                                                           
50Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h.2.  
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unsur-unsur sosial, ekonomi, politok dan kultural yang 

saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah-daerah lain.
51

 

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa 

adalah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan 

sebuatan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) 

Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, 

Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh), dan 

masih banyak lain sebutan dari kepala desa sesuai dengan 

daerah masing-masing.  

2. Pengertian Peratin 

Desa dipimpin oleh seorang Peratin. Peratin dipilih 

secara langsung oleh penduduk desa warga negara Republik 

Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 

6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 

tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, 

“Peratin adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. 

Peratin diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan 

langsung oleh penduduk desa warga negara Republik 

Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya”.
52

 

Peratin adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal 

dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk 

menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk 

pimpinan organisasi pemerintahan desa. Peratin sebagai 

Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah 

penguasa tunggal dalam arti :  

a. Memimpin pemerintahan desa. 

b. Mengkoordinasikan pembangunan desa 

                                                           
51Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan 

Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 30. 
52Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 52. 
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c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang 

Peratin sebagai bagian integral pembangunan desa, 

memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab 

kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang 

memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari 

pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari 

pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan 

menjalankan perannya. Peratin harus dapat 

mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya 

dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini 

pentingdilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan 

oleh Peratin tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.
53

 

Peratin dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pengsisian jabatan dan masa jabatan Peratin adat berlaku 

ketentuan hukum ada di desa adat sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa 

mempunyai kewnangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat menugaskan sebagai urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya Peratin. 

3. Peran Kepala Desa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah perangkat 

tingkah yang diharapkan, dimiliki orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas peran 

adalah serangkaian rumusan yang membatasi prilaku-prilaku 

yangdiharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle 

dan Thomas juga memberikan peristilahan dalam teori peran 

                                                           
53Darmini Roza & Laurensius Arliman, 2017, “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan 

Desa”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3. 
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dibagi menjadi empat golongan yaitu istilah-istilah yang 

menyangkut:
54

 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi 

sosial.  

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.  

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.  

d. Kaitan orang dengan perilaku.  

Teori di atas dapat disimpulkan bahwa peran lebih 

difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang di 

dalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih 

didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan 

kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam 

proses interaksi terhadap orang lain. Menurut soerjono 

soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peran. Dari defenisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban 

dari suatu kedudukan seseorang.  

Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan 

dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari 

kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus 

dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah 

melaksanakan perannya. Keanekaragaman kepribadian 

itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling 

berat untuk dihadapi oleh oleh setiap pimpinan dan 

kemampuan dalam menghadapi tantangan itu pulalah salah 

satu indikator terpenting, bukan saja dari efektifitas 

kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai 

ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.
55

 Dari penjelasan 

di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran adalah 

                                                           
54Sigit Suwardianto, “Peranan Kepala Desa Dalam Memberdayakan 

Masyarakat Di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”, jurnal 

pemberdayaan masyarakat volume 1. 
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suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari 

seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. 

Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status 

atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan 

merupakan perwujudan dan aktualisi diri. Peran juga 

diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh 

lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu 

dalam berbagai kelompok sosial.  

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Peratin 

dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan 

aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran 

Peratin demikian besar, yang pertama, Peratin mempunyai 

wewenang yang betul-betul nyata. Kedua, Peratin 

mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil 

pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat 

keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, 

meskipun Peratin di pilih langsung oleh rakyat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
56

 Peran Peratin dapat 

dioperasionalkan sebagai berikut:  

1. Membina kehidupan masyarakat desa.  

2. Membina perekonomian desa.  

3. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara 

partisipatif. 

Peranan Peratin didalam Desa yaitu: 

1. Stabilisator adalah usaha yang dilakukan Peratin dalam 

menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. 

2. Inovator adalah usaha yang dilakukan Peratin dalam 

membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.  

3. Pelopor adalah usaha yang dilakukan Peratin sebagai 

orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan 
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dalam penerapan pembaharuan disegala bidang 

pembangunan.  

4. Modernisator adalah upaya yang dilakukan Peratin 

dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang 

modern demi tercapainya tujuan pembangunan.
57

 

Pemimpin atau Peratin itu ialah seorang yang memiliki 

satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat 

yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari 

satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan 

dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing 

masyarakat serta mampu menggerakkan masyarakat ke arah 

tujuan tertentu.  

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan 

dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang 

mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai 

dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur 

seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang 

tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan 

tugas-tugasnya.
58

 

Peratin berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa 

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Peratin bertugas menyelenggaralan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyrakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri No. 

84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

(SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, 

Peratin memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

masalah pertahanan, pembina ketentraman dan 

                                                           
57Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 
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ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah; 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan 

sarana prasarana perdesaaan dan pembangunan bidang 

pendidikan kesehatan; 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 

budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat di bodang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga dan karang taruna; 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya.
59

 

 

C. Penambangan 

1. Pengertian Penambangan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penambangan 

adalah proses atau cara menambang atau dapat diartikan 

juga sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk 

mengambil barang tambang dari dalam tanah.
60

Menurut 

istilah, penambangan adalah menggali, mengambil sesuatu 

di dalam tanah seperti logam, batu bara, mineral dan hasil 

bumi lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, petambangan adalah 

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu 

bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
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h. 87.  
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Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1129. 
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pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pasca tambang.
61

Pengertian penambangan mineral dan 

pertambangan batubara jelaslah berbeda.Pertambangan 

mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 

berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas 

bumi, serta air tanah.Sedangkan yang dimaksud dengan 

pertambangan batubara adalah pertambangan endapan 

karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk biumen 

padat, gambut dan batuan aspal. 

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik 

secara manual/sederhana maupun dengan teknik 

mesin/mekanis yang terdiri dari persiapan pemberaian, 

pemuatan dan pengangkatan bahan galian.Bahan galian yang 

terdapat di dalam wilayah kekuasaan hukum pertambangan 

Indonesia merupakan kekayaan Nasional yang patut dijaga 

dan diperbaharui.Barang galian ini dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
62

 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1976 tentang 

Pertambangan di Indonesia mengacu pada PP No. 25 Tahun 

2000, secara rinci sudah menjelaskan mengenai kewenangan 

pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk di 

bidang pertambangan terdapat pengelompokkan/klasifikasi 

bahan galian menurut kepentingannya bagi pemerintah. 

Adapun klasifikasinya sebagai berikut:
63

 

a. Golongan A, yaitu golongan bahan galian yang 

strategis. Artinya, bahan galian tersebut penting untuk 

pertahanan dan keamanan Negara atau menjamin 

perekonomian Negara. Contohnya: Semua jenis batu 

bara, minyak bumi, bahan radioaktif tambang 
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dan Batu Bara. 
62Daldjoeni dan Suyitno, Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan, 
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aluminium (bauksit), timah putih, mangaan, besi dan 

nikel. 

b. Golongan B, yaitu golongan galian yang vital, yang 

dapat menjamin hajat hidup orang banyak. 

Contohnya: Emas, perak, magnesium dan seng. 

c. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk 

ke dalam golongan A maupun B, yang terdiri dari:  

1) Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); 

2) Asbebs, talk, mika, grafit, magnesit; 

3) Yerosit, leusit, tawas (alum), oker; 

4) Batu Permata, batu setengah permata; 

5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; 

6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatone, 

tanah serap (fuller earth) marmer, batu tulis; 

7) Batu kapur, dolomite, kalsit; 

8) Granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat dan pasir 

sepanjang tidak mengandung unsure-usnur 

mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang 

berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 

Kegiatan dari penambangan ini mengakibatkan banyak 

perubahan lingkungan, seperti perubahan bentang lam, 

perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, 

perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah, dan lain-

lain.Perubahan yang terjadi dapt menimbulkan dampak 

yang insentitas dan sifat yang bervariasi.Selain perubahan 

pada lingkungan fisik, penambangan juga dapat 

mengakibatkan perubahan kehidupan social, budaya dan 

ekonomi. 

2. Dasar Hukum Penambangan  

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur 

pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahap kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, 
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eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan pasca tambang.  

Kegiatan penambangan di Indonesia dikelola oleh 

perusahaan tambang yang sudah memiliki izin resmi. Akan 

tetapi, masih banyak juga ditemukan perusahaan tambang 

yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar 

yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini jelas akan 

berdampak pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh 

tidak memperhatikan aspek-aspek penting, sehingga 

mengakibatkan timbulnya kerusakan akibat dampak dari 

penambangan illegal. 

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa 

izin atas benda di tanah, maka pemerintah mengeluarkan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 

tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan 

Tanpa Izin. Adapun ketentuan di dalamnya antara lain: 

Instruksi ke tiga ayat 1, yang menyatakan bahwa 

menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat 

adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Kemudian pada ayat 2 menyatakan untuk 

mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat 

dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha 

pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan 

melakukan tindakan represif secara hukum.
64

 

Undang-UndangNomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain mengenal 

adanya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining) yang 

dianggap sebagai suatu tindakan pidana lainnya, yang 

sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha 

pertambangan. Adapun macam-macam tindak pidana pada 

pertambangan adalah sebagai berikut: 
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a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin 

Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak 

mempunyai izin, maka perbuatannya merupakan tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan 

yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 

Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan 

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah).  

b. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak 

Melakukan kegiatan eskplorasi pertambangan 

didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu 

IUP dan IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa 

izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam 

dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU 

Pertambangan dengan pidana kurungan paling lama 1 

Tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.
65

 

c. Asas-asas Hukum Pertambangan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, asas-asas 

hukum pertambangan meliputi asas manfaat, asas 

pengusahaan, asas keselarasan, asas partisipasif, asas 

musyawarah dan mufakat.  

d. Asas Manfaat 

Asas manfaat adalah asas dalam pengusahaan 

bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 

e. Asas Pengusahaan 

Asas pengusahaan adalah asas dalam 

penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian 
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yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia 

dapat diusahakan secara optimal. 

f. Asas Keselarasan 

Asas keselarasan adalah asas ketentuan undang-

undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai 

dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia. 

g. Asas Partisipatif 

Asas partisipatif adalah asas dimana pihak swasta 

maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan 

bahan galian yang terdapat di dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia. 

h. Asas Musyawarah dan Mufakat 

Asas musyawarah dan mufakat adalah asas dimana 

pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak 

atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian 

kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya 

ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding, 

berembuk) dan disepakati oleh kedua belah pihak.
66

 

i. Usaha Pertambangan 

Usaha pertambangan adalah kegiatan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam 

tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi 

Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang No.11 

Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha 

pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan 

galian dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, adalah 

sebagai berikut:
67

 

1) Penyelidikan umum 

2) Eksplorasi 

3) Eksploitasi 

4) Pengolahan dan pemurnian 
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5) Pengangkutan 

6) Penjualan.  

3. Dampak Adanya Pembangunan Pertambangan 

Setiap kegiatan pertambangan pasti menimbulkan 

dampak positif dan dampak negatif. 

a. Dampak positif dari kegiatan pertambangan  

1) Memberikan nilai tambah secara riil kepada 

pertumbuhan ekonomi nasional; 

2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat 

lingkar tambang; 

4) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang; 

5) Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar 

tambang; 

6) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

masyarakat lingkar tambang; 

7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar 

tambang; 

b. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan 

1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup; 

2) Masyarakat adat menjadi menderita; 

3) Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; 

4) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; 

5) Kehancuran ekologi pulau-pulau;dan  

6) Terjadinya pelanggaraan HAM pada kuasa 

pertambangan.
68

 

4. Usaha Mengurangi Dampak Dari Kegiatan 

Pertambangan 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak 

pertambangan adalah sebagai berikut: 

a. Pengehantian penggunaan jalan umum untuk aktivitas 

angkutan pertambangan. 
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b. Penghentian pertambangan ilegal secara total. 

c. Evaluasi perizinan yang telah diberikan dan lakukan audit 

lingkungan semua usaha pertambangan. 

d. Meninggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan 

hodup dan komitmen untuk kelestarian lingkungan hidup. 

e. Pelembagaan konflik untuk menyelesaikan persengketaan 

rakyat dengan perusahaan pertambangan agar tercapai 

solusi yang memuaskan berbagai pihak. 

f. Menyusun kebijakan strategi pengelolaan sumber daya 

alam tambang. 

g. Setiap perusahaan diwajibkan mereklamasi bekas-bekas 

penambangan dan menjamin serta memastikan hasil 

reklamasi tersebut sesuai AMDAL dan pihak pemerintah 

harus mengawasi jalannya proses reklamasi tersebut 

sehingga benar-benar kalau proses reklamasi berjalan 

dengan baik dan menampakkan hasil. 

h. Menggunakan alat-alat penambangan dengan 

berteknologi tinggi sehingga meminimalisir dampak 

lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan dalam 

pertambangan tersebut.
69

 

 

D. Batu  

1. Pengertian Batu 

Batu adalah benda padat yang terbuat secara alami dari 

mineral (mineraloid) dan dikelaskan menurut komposisi 

mineral.Kerak bumi (termasuk litosfer) dan mantelnya 

terbuat dari batu.Pada bangunan batu biasanya dipakai pada 

pondasi bangunan untuk bangunan dengan ketinggian 

kurang dari 10 meter. Batu juga dipakai untuk memperindah 

fasad bangunan dengan memberikan warna dan tekstur unik 

dari batu alam. Dalam batuan umumnya ada tiga jenis, yaitu 
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batuan beku, sedimen dan batuan metamorf. 

Pengklasifikasian dibuat dengan berdasarkan:
70

 

a. Kandungan mineral yaitu jenis-jenis mineral yang 

terdapat di dalam batu; 

b. Tekstur batu, yaitu ukuran dan bentuk hablur mineral di 

dalam batu. 

c. Struktur batu, yaitu susunan hablur mineral di dalam 

batu; 

d. Proses pembentukan. 

Umumnya batu dibagi menurut proses yang 

membentuknya. Adapun pembagian jenis batu berdasarkan 

proses pembentukannya:
71

 

a. Batuan beku (Hard rock) dan non pori-pori yang 

terbentuk dari pendinginan lambat atau cepat magma 

cair. Contoh: batu granit
72

 

 

Gambar 2.1.Batu Granit 

b. Batuan sedimen adalah batuan lembut dan cukup 

berpori terbentuk dari endapan terkikis sudah ada 

batuan yang menetap di sebagian besar pada lapisan 

dasar laut, ataupun sungai dan menjadi padat. Contoh: 

batu pasir dan batu gamping.
73
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 Gambar 2.2.Batu Pasir 

c. Batuan metamorf (Hard rock) dan non pori-pori yang 

terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya yang 

telah diubah oleh panas yang hebat atau tekanan. 

Contoh: marmer dan batu tulis.
74

 

 

Gambar 2.3. Batu Marmer 

2. Batu Sungai 

Batu Sungai adalah bongkahan batu yang umumnya 

ukuran nya tidak beraturan yang didapatkan dari sungai atau 

pun gunung yg digunakan sebagai bahan fondasi bangunan 

rumah,gedung,dan lain-lain. 

Batu sungai merupakan salah satu bahan bangunan yang 

penting untuk membangun rumah/bangunan, yaitu sebagai 

pembuatan fondasi rumah/bangunan. Batu kali dipasang 

bersama mortar (campuran semen, pasir, dan air) sebagai 

konstruksi awal pembuatan dinding rumah. 

Batu sungai juga merupakan bahan bangunan yang tahan 

terhadap kondisi lingkungan seperti hujan dan panas, 

sehingga sampai saat ini penggunaannya sebagai fondasi 

rumah masih belum tergantikan dengan bahan buatan.
75
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Karakter asli dari batu sungai yaitu kuat menghadapi 

segala kemunginan cuaca, baik hujan ataupun terik panas 

matahari.Oleh sebab itu, fondasi batu sungai selalu menjadi 

pilihan terbaik sebagai landasan beban dari struktur 

bangunan.Batu sungai dengan bentuk bulat memiliki 

karakteristik kuat dan keras.Tetapi, bentuk batu yang utuh 

justru kurang maksimal dijadikan fondasi.Oleh sebab itu, 

batu harus dipecah terlebih dahulu agar bisa dicanpur 

sebagai bahan dasar fondasi rumah.Biasanya batu yang 

dibelah bukan berasal dari sungai, melainkan diambil dari 

pegunungan.Ukuran diameter batu pegunan tergolong besar 

sehingga ideal untuk dipecah.Kegunaan batu sungai dalam 

kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai bahan 

fondasi bangunan, agregat konstruksi perkerasan jalan raya, 

agregat beton dan hiasan pada lantai. Adapun jenis-jenis 

batu sungai terdiri dari:
76

 

a. Batu Sungai Bulat 

Batu sungai bulat adalah batuan alami yang bentuknya 

bulat tidak beraturan yang biasanya didapatkan dari 

sungai.Material ini cukup keras dan tahan terhadap cuaca 

namun mortal (adukan semen + pasir) kurang 

mengikat/menempel kuat karena tekstur permukaannya 

halus. 

 

Gambar 2.4. Batu Kali/Sungai Bulat.
77

 

 

                                                           
76Batu Sungai (on-line), tersedia di :https://jayawan.com/batu-kali/ (diakses 

pada 08 September 2020). 
77Batuan Alam (on-line), tersedia di : https://www.zonareferensi.com/jenis-

batu-batuan/(diakses pada 8 September 2020) 

https://jayawan.com/batu-kali/
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b. Batu Sungai Belah 

Batu sungai belah adalah batuan alami yang 

bentuknya besar lalu dihancurkan menjadi ukuran sekitar 

30-40 cm yang biasanya didapatkan dari gunung atau 

perbukitan.Namun, terkadang ada juga yang didapatkan 

dari sungai.Batu sungai jenis ini merupakan material 

yang paling baik untuk pembuatan fondasikarena selain 

material ini keras Tekstur permukaan nya oun cukup 

kasar karena hasui pemecahansehingga Mortal (adukan 

Semen + Pasir + air) mengikat/menempel dengan kuat. 

 

Gambar 2.5. Batu Kali/Sungai Belah.
78

 

 

Batu sungai pada umumnya digunakan untuk bahan 

fondasi. Berikut keuntungan dan kerugian fondasi dari batu 

sungai:
79

 

a. Kelebihan Fondasi Batu Sungai 

1) Pelaksanaan pondasi mudah, 

2) Waktu pengerjaan fondasi relatif lebih cepat, 

3) Biaya pelaksanaan relatif lebih murah, jika 

menggunakan batu kali (batu mangga), 

4) Batu pecah relatif lebih mudah didapat (untuk 

daerah pulau Jawa). 

 

                                                           
78Batuan Alam (on-line), tersedia di : https://www.zonareferensi.com/jenis-

batu-batuan/(diakses pada 8 September 2020) 
79Ibid. 
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b. Kekurangan Pondasi Batu Sungai 

1) Pada daerah-daerah tertentu batu pecah susah 

didapat, tapi dapat diganti dengan batu kali, 

2) Membuat pondasi ini memerlukan cost/biaya 

besar, apabila menggunakan batu pecah. 

3) Fondasi ini tidak saya anjurkan untuk rumah 

bertingkat 2 atau lebih. 

 

E. Bendungan 

1. Pengertian Bendungan 

Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk 

menahan laju air menajdi waduk, danau atau tempat 

rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk 

mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA). Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang 

disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan 

secara bertahap atau berkelanjutan.
80

 

Menurut Peraturan Menteri No. 72/PRT/1997, bendungan 

adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau 

jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung 

air, termsuk pondasi, bukit/tebing tumpuan serta bangunan 

pelengkap dan peralatannya termasuk juga bendungan 

limbah galian, tetapi tidak termsuk bendung dan tanggul.
81

 

Menurut peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2010 

tentang Bendungan, bendungan adalah bangunan yang 

berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan pasangan batu 

yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air 

dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah 

tambang (taling) atau menampung lumpur sehingga 

terbentuk waduk.
82

 

 

 

                                                           
80Suripin, Pelestarian Sumber Daya Alam, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 43. 
81Peraturan Pemerintah Nomor 71/PRT/1997. 
82Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan. 
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2. Fungsi dan Manfaat Bendungan 

Ada beberapa fungsi dan manfaat bendungan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Irigasi 

Saat musim hujan, air hujan turun di daerah tangkapan 

air dan sebagian besar akan ditampung sehingga pada 

musim kemarau air yang tertampung tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk 

irigasi lahan pertanian. 

b. Penyediaan Air Baku 

Bendungan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air 

minum di mana daerah perkotaan sangat langka dengan 

air bersih. 

c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Bendungan dikelola untuk mendapatkan kapasitas 

listrik yang dibutuhkan. PLTA merupakan suatu sistem 

pembangkit listrik yang biasaya  terintegrasi dalam 

bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran 

air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik 

melalui generator. 

d. Pengendali Banjir 

Adanya bendungan-bendungan di hulu sungai, maka 

kemungkinan terjadinya banjir bisa dikurangi dan paa 

musim kemarau, air yang ditampung bendungan bisa 

digunakan untuk keperluan perairan lainnya. 

e. Perikanan 

    Bendungan juga dapat digunakan sebagai tempat 

budidaya ikan dengan menggunakan jaring apung atau 

keramba, dan itu bisa dijadikan sebagai mata 

pencaharian. 
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f. Pariwisata dan Olahraga Air 

Bendungan dengan pemandangan indah dapat 

dijadikan sebagai tempat rekreasi, selain itu juga bisa 

dijadikan sebagai tempat olahraga air.
83

 

3. Jenis-Jenis Bendungan 

Bendungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

atau tipe diantaranya yaitu: 

a. Jenis Bendungan Berdasarkan Ukuran 

Berdasarkan ukurannya, ada 2 jenis bendungan 

diantaranya yaitu: 

1) Bendungan besar (Large Dams), yaitu bendungan 

yang tingginya lebih dari 10 m, diukur dari bagian 

bawah pondasi hingga puncak bendungan. 

2) Bendungan kecil (Small Dams), yaitu semua 

bendungan yang tidak bersyarat sebagai bendungan 

besar (Large Dams). 

b. Jenis Bendungan Berdasarkan Tujuan Pembangunan 

Berdasarkan tujuan penggunaannya, bendungan 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: 

1) Bendungan dengan tujuan tunggal (Single Purpose 

Dams), yaitu bendungan yang tujuan 

pembangunannya untuk memenuhi satu tujuan saja 

misalnya PLTA. 

2) Bendungan serba guna (Multi Purpose Dams), yaitu 

bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa 

tujuan, seperti untuk irigasi, PLTA, pariwisata dan 

perikanan.
84

 

c. Jenis Bendungan Berdasarkan Penggunaannya 

Berdasarkan penggunaanya, bendungan dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu: 

                                                           
83Suripin, Pelestarian Sumber Daya Alam, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 55. 
84Fachruddin, Hidrologi Rekayasa, (Semarang: Universitas Islam Sultan 

Agung, 1997), h. 46. 
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1) Bendungan membentuk waduk (Storage Dams), yaitu 

bangunan yang dibangun untuk membentuk waduk 

untuk menyimpan air pada waktu kelebihan agar bisa 

digunakan pada waktu dibutuhkan. 

2) Bendungan penangkap atau pembelok air (Diversion 

Dams), yaitu bendungan yang dibangun agar 

permukaan air lebih tinggi, sehingga bisa mengalir 

masuk kedalam saluran air atau terowongan air. 

3) Bendungan untuk memperlambat air (Distension 

Dams), yaitu bendungan yang dibangun untuk 

memperlambat air sehingga bisa mencegah terjadinya 

banjir. 

d. Jenis Bendungan Berdasarkan Jalan Air 

Berdasarkan jalan airnya, bendungan dibagi menjadi 

beberapa jenis diantaranya yaitu: 

1) Bendungan untuk dilewati air (Overflow Dams), yaitu 

bendungan yang dibangun untuk dilewati air 

misalnya, pada bangunan pelimpas (Spillway). 

2) Bendungan untuk menahan air (Non Overflow Dams), 

yaitu bendungan yang sama sekali tidak boleh 

dilewati air. Biasanya dibangun berbatasan dan 

terbuat dari beton, pasangan batu atau pasangan 

bata.
85

 

e. Jenis Bendungan Berdasarkan Konstruksinya 

Berdasarkan konstruksinya, bendungan dibrdakan 

menjadi 4 jenis, diantaranya yaitu: 

1) Bendungan serbasama (Homogeneus Dams), yaitu 

bendungan yang lebih dari setengah volumenya terdiri 

dari bahan bangunan yang seragam. 

2) Bendungan urungan berlapis-lapis (Zoned Dams), 

yaitu bendungan yang terdiri dari beberapa lapisan 

yaitu lapisan kedapan air (WaterTight Layer), lapisan 

                                                           
85Ibid, h.50.  
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batu (Rock Zones), lapisan batu teratur (Rip-rap) dan 

lapisan pengering (Filter zones). 

3) Bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di 

muka (Impermeable Face Rock Fill Dams), yaitu 

bendungan urugan batu berlapis-lapis yang lapisan 

kedap airnya diletakan di sebelah hulu bendungan. 

Lapisan yang biasanya digunakan yaitu aspal dan 

beton bertulang. 

4) Bendungan beton (Concrete Dams), yaitu bendungan 

yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan 

tulangan atau tidak. 

f. Jenis Bendungan Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan fungsinya, bendungan dibedakan 

menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu:
86

 

1) Bendungan pengelak pendahuluan (Primary 

Cofferdam, Dike ) 

2) Bendungan pengelak (Cofferdam) 

3) Bendungan utama (Main Dams) 

4) Bendungan sisi (High Level Dams) 

5) Bendungan ditempat rendah (Saddle Dams) Tanggul 

(Dyke, Levee) 

6) Bendungan limbah industry (Industrial Waste Dams) 

7) Bendungan pertambangan (Mine Tailing Dam, Tailing 

Dams). 

4. Bagian-Bagian Bendungan 

Bendungan terdiri dari beberapa komponen, yaitu :
87

 

a. Badan bendungan (body of dams) 

Tubuh bendungan yang berfungsi sebagai penghalang 

air. Bendungan umumnya memiliki tujuan untuk 

menahan air, sedangkan struktur lain seperti pintu air atau 

tanggul digunakan untuk mengelola atau mencegah aliran 

air ke dalam daerah tanah yang spesifik. Kekuatan air 

                                                           
86Ibid, h. 53. 
87Ibid, h. 60. 
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memberikan listrik yang disimpan dalam pompa air dan 

ini dimanfaatkan untuk menyediakan listrik bagi jutaan 

konsumen. 

 

Gambar 2.6. Badan Bendungan.
88

 

 

b. Pondasi (foundation) 

Bagian dari bendungan yang berfungsi untuk menjaga 

kokohnya bendungan.  

c. Pintu air (gates) 

Digunakan untuk mengatur, membuka dan menutup 

aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. 

Bagian yang penting dari pintu air adalah : 

1) Daun pintu (gate leaf) adalah bagian dari pintu air 

yang menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk 

membuka , mengatur dan menutup aliran air. 

2) Rangka pengatur arah gerakan (guide frame) adalah 

alur dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam 

beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan 

dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. 

                                                           
88Batuan Alam (on-line), tersedia di : https://www.zonareferensi.com/jenis-

batu-batuan/(diakses pada 8 September 2020) 

http://2.bp.blogspot.com/_VHVi4uhIAHo/TKHAs1WXmYI/AAAAAAAAAIw/5UnGQB3xa4Y/s1600/CIMG1082.JPG
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3) Angker (anchorage) adalah baja atau besi yang 

ditanam di dalam beton dan digunakan untuk 

menahan rangka pengatur arah gerakan agar dapat 

memindahkan muatan dari pintu air ke dalam 

konstruksi beton. 

4) Hoist adalah alat untuk menggerakkan daun pintu air 

agar dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. 

 

Gambar 2.7. Pintu Air.
89

 

 
d. Bangunan pelimpah (spill way) 

Bangunan beserta intalasinya untuk mengalirkan air 

banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak 

membahayakan keamanan bendungan. Bagian-bagian 

penting daribangunan pelimpah : 

1) Saluran pengarah dan pengatur aliran (controle 

structures) 

Digunakan untuk mengarahkan dan mengatur aliran 

air agar kecepatan alirannya kecil tetapi debit airnya 

besar. 

                                                           
89Batuan Alam (on-line), tersedia di : https://www.zonareferensi.com/jenis-

batu-batuan/(diakses pada 8 September 2020) 

http://2.bp.blogspot.com/_VHVi4uhIAHo/TKHEWkv8azI/AAAAAAAAAJo/QpAYAnHYL7Y/s1600/CIMG1066.JPG
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2) Saluran pengangkut debit air (saluran peluncur, chute, 

discharge carrier, floodway) 

Makin tinggi bendungan, makin besar perbedaan 

antara permukaan air tertinggi di dalam waduk dengan 

permukaan air sungai di sebelah hilir bendungan. 

Apabila kemiringan saluran pengangkut debit air 

dibuat kecil, maka ukurannya akan sangat panjang dan 

berakibat bangunan menjadi mahal. Oleh karena itu, 

kemiringannya terpaksa dibuat besar, dengan 

sendirinya disesuaikan dengan keadaan topografi 

setempat. 

3) Bangunan peredam energy (energy dissipator) 

Digunakan untuk menghilangkan atau setidak-

tidaknya mengurangi energi air agar tidak merusak 

tebing, jembatan, jalan, bangunan dan instalasi lain di 

sebelah hilir bangunan pelimpah. 

e. Kanal (canal) 

Digunakan untuk menampung limpahan air ketika curah 

hujan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Kanal/Penampung Air Hujan.
90

 

 

 

 

                                                           
90Batuan Alam (on-line), tersedia di : https://www.zonareferensi.com/jenis-

batu-batuan/(diakses pada 8 September 2020) 
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f. Reservoir 

Digunakan untuk menampung/menerima limpahan air 

dari bendungan. 

g. Stilling basin 

Memiliki fungsi yang sama dengan energy dissipater. 

h. Katup (kelep, valves) 

Fungsinya sama dengan pintu air biasa, hanya dapat 

menahan tekanan yang lebih tinggi (pipa air, pipa pesat 

dan terowongan tekan). Merupakan alat untuk membuka, 

mengatur dan menutup aliran air dengan cara memutar, 

menggerakkan ke arah melintang atau memenjang di 

dalam saluran airnya. 

i. Drainage gallery 

Digunakan sebagai alat pembangkit listrik pada 

bendungan. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah 

berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail 

mengenai peran kepala desa dalam menertibkan penambangan 

batu sungai. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat 

dijadikan rujukan, diantaranya:  

1. Skripsi, yang berjudul “Persepsi Remaja Tentang 

Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian 

Lingkungan Hidup di Lingkungan  III Kelurahan Bandar 

Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2015”.skripsi ini ditulis oleh Eva 

Haryani Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Skripsi ini membahas tentang pertambangan pasir ilegal 

perspektif pelestarian lingkungan hidup di Lampung 

Tengah. 

2. Skripsi yang berjudul “Analisa Kinerja Bendung 

Berdasarkan Aspek Fungsi struktur Bangunan”. Skripsi 

ini ditulis oleh Muhammad Wahyudi Fakultas Teknik 
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Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Puworjo. Skripsi ini membahas tentang Kinerja bendung 

berdasarkan aspek fungsi struktur bangunan. 

3. Skripsi, yang berjudul “Perencanaan Pintu Kelimpah 

Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. 

Skripsi ini di tulis oleh Lidia Susanti Fakultas Teknik  

Jurusa mTeknik Sipil Universitas Lampung. 

4. Jurnal yang berjudul “Relasi Antar Elite dalam 

Pertambangan: Studi tentang pertambangan pasir illegal di 

Desa Banjarsari Kecamatan Krucuk Bojonegoro”, 

Universitas Airlangga, oleh Aditya Rajendra Hidayat. 

Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pemilik usaha 

pertambangan dengan pemerintah yang memiliki 

wewenang khusus untuk mengatur dan mengelola Negara. 

5. Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap 

Penambangan Batu Breksi Illegal di Kabupaten Bantul”, 

Universitas Atma Jaya Jogjakarta, oleh Bernard Erlan 

Pradana. Hasil penelitian ini yaitu penegakan hukum 

terhadap pertambangan batu breksi illegal di Kabupaten 

Bantul belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak 

pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Beberapa penelitian diatas ada beberapa kesamaan 

objek pembahasan yaitu penambangan, tetapi belum 

ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada peran 

kepala desa dalam menertibkan penambangan batu sungai di 

pinggir bendungan desa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Peratin 

dalam Menertibkan Penambangan Batu Sungai di Pinggir 

Bendungan Desa (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan 

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). 
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