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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

  Pada dasarnya untuk implementasi penegakan hukum yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Batam dalam menindak penambangan pasir darat 

ilegal di Kota Batam telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-

undangan tetapi implementasi penegakan hukum ini masih belum efektif 

dikarenakan masih maraknya aktivitas penambangan pasir darat ilegal di 

Kota Batam bahkan membuat semakin besar dampak kerusakan 

lingkungan yang terjadi. 

  Ketidakefektifan ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi 

Pemerintah Kota Batam dalam melakukan penegakan hukum. Kendala 

yang dihadapi sebagai berikut: 

1. Faktor pengaruh ekonomi masyarakat. 

2. Oknum-oknum yang melindungi aktivitas penambangan pasir darat 

ilegal di Kota Batam. 

3. Keterbatasan anggaran, sarana dan fasilitas untuk melakukan penegakan 

hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. 

4. Kelemahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota 

Batam.
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  Empat faktor kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batam ini lah 

yang membuat tidak efektivitasnya penegakan hukum kepada para 

penambang pasir darat ilegal di Kota Batam.  Sesungguhnya jika 4 faktor 

ini dapat dikendalikan maka akan meningkatkan efektivitas dari 

penegakan hukum tersebut. 

  Solusi yang dapat diberikan oleh penulis kepada Pemerintah Kota 

Batam agar  dapat meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap 

penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam ialah sebagai berikut: 

1. Adanya koordinasi dan saling terkaitnya dibeberapa instansi untuk 

melakukan penegakan hukum  yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial, Badan 

Pengusaha Kota Batam, dan Polda Kepri. 

2. Meminta untuk Satgas Saber Pungli  ikut serta dalam menyelidiki kasus 

penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam dikarenakan adanya 

indikasi oknum yang melindungi aktivitas penambangan pasir darat 

ilegal ini. 

3. Keterbatasan anggaran, sarana dan fasilitas untuk melakukan penegakan 

hukum yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat 

diatasi dengan melakukan kerjasama dalam hal pembuktian dan 

penyimpanan alat bukti atau barang sitaan. Dinas Lingkungan hidup 

Kota Batam juga harus mengupayakan penegakan hukum secara 

preventif yang tujuannya agar dapat mengurangi pelanggaran yang 

dilakukan oleh masyarakat. 
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4. Adanya revisi atau penambahan terhadap sanksi atas pelanggaran yang 

terdapat pada pasal 136 huruf l dari Peraturan Daerah Kota Batam  

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kota Batam.  

5. Membenahi faktor kebudayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber 

daya alam secara berlebihan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan 

hidup dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi oleh Pemerintah 

Kota Batam bersama LSM yang konsentrasi pada Lingkungan Hidup. 

6. Pemerintah Kota Batam dapat melaporkan aktivitas penambangan pasir 

darat ilegal Kota Batam kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia untuk bersama melakukan penegakan 

hukum yang lebih efektif. 

 

B. Keterbatasan 

   Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Penulis mengalami keterbatasan dalam mendapatkan data wawancara 

karena pihak-pihak terkait kurang terbuka dalam memberikan 

informasi. 

2. Penulis mengalami keterbatasan dalam menempuh lokasi 

penambangan pasir darat ilegal karena medan yang ditempuh sangat 

sulit untuk dijangkau yang dimana lokasinya berada di ujung-ujung 

Kota Batam. 
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3. Penulis mengalami keterbatasan dalam perizinan dari instansi dalam 

mengakses data, karena instansi pemerintah tersebut tidak berkenan 

memberikan data yang dibutuhkan. 

 

C. Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas 

saran-saran maka adapun rekomendasi yang akan penulis kemukakan 

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis merekomendasikan untuk setiap instansi Pemerintah Daerah 

Kota Batam beserta aparatur penegak hukum di Kota Batam lebih 

memiliki kesadaran untuk melakukan penegakan hukum secara efektif 

terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dari kegiatan atau usaha 

yang tidak memiliki izin lingkungan dan aktivitas pengrusakan 

lingkungan hidup di Kota Batam. 

2. Penulis berharap masyarakat Kota Batam lebih mencintai lingkungan 

hidup dan mau ikut berperan aktif dalam memberantas segala aktivitas-

aktivitas pengrusakan lingkungan hidup yang ada di Kota Batam yaitu 

bisa dengan cara melakukan pengaduan kepada Penegak Hukum 

maupun Pemerintah Kota Batam, juga dapat menegur atau 

mengingatkan para penambang pasir darat ilegal ini agar tidak terus 

melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut. Karena dampak yang 

diakibatkan akan semakin besar jika terus menerus dilakukan. 
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3. Kepada Pemerintah Kota Batam untuk  segera melaksanakan solusi-

solusi yang penulis berikan dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam. Agar 

dapat meningkatkan dari efektivitas penegakan hukum dengan tujuan 

supaya aktivitas penambangan pasir darat ilegal yang ada di Kota 

Batam dapat dihentikan, karena yang berdampak pada aktivitas ini 

adalah lingkungan hidup selain itu juga tidak menutup kemungkinan 

masyarakat sekitar dari lokasi penambangan pasir darat ilegal ini juga 

menjadi terkena dampak karena tidak menutup kemungkinan dari 

pengrusakan lingkungan ini dapat mengakibatkan bencana yang justru 

akan merugikan masyarakat Kota Batam. 
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