
i 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim  penguji dan dinyatakan  lulus  pada tanggal  1 Februari 

2012. 

Abstrak telah disetujui oleh penguji. 
Tanda Tangan 

 
1) 2) 

Nama Lengkap Frenadin Adegustara, SH.,MS Lerry Pattra, SH., MH 

 

Mengetahui  

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: Hj.Sri Arnetti, SH., MH       ________________ 

                Tanda tangan 

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor  alumni: 

 Petugas Fakultas/ Universitas 

No. Alumni Fakultas: Nama:                                    Tanda Tangan: 

No. Alumni Universitas: Nama:                                    Tanda Tangan: 

 

 

 

 

 

 

 

No. Alumni Universitas:  

 
OKTA PURNANDA 

Nomor Alumni Fakultas: 

 

(a) Tempat/ Tgl. Lahir: Padang, 02 Oktober 1989           (f) Tg. Yudisium: 1 Februari 2012    

(b) Nama Orang Tua: Suastril,                                         (g) Predikat Lulus: Dengan Pujian  

     & Salnayeti      .                                                           (h) IPK: 3.54 

(c) Fakultas: Hukum                                                          (i) Lama Studi: 3 Tahun 6 Bulan                                               

(d) Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara   (j) Alamat Orang Tua: Jl. Jend. 

(e) No. BP: 0810112216                                                        Sudirman No.610 Lubuk Basung                                  

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN 

SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU 

 

(OKTA PURNANDA, 0810112216, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2012) 

 

ABSTRAK 

 

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, semestinya daerah mengelola 

segala kekayaan yang ada pada daerahnya, kekayaan itu adalah kekayaan yang ada pada 

lingkungan. Di mana, lingkungan merupakan suatu sumber daya, dalam hal ini sumber daya itu 

adalah sumber daya air. Air merupakan sebuah kebutuhan pokok yang ada di tengah-tengah 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, salah satu faktor terpenting di 

dalam pengelolaan sumber daya air adalah tindakan pengawasan.Tanpa adanya pengawasan 

tersebut maka pemanfaatan sumber daya air yang terdapat di Danau Maninjau tidak akan sesuai 

dengan peruntukannya dan akan menimbulkan pencemaran terhadap sumber daya air yang ada. 

Pengawasan ini akan terlaksana apabila ada aturan hukum yang kuat untuk mengaturnya. Maka 

rumusan permasalahan yaitu pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam 

pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjua dan koordinasi dari instansi terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air 

Danau Maninjau. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data 

yaitu studi dokumen dan wawancara dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil 

penelitian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlaksanakan 

secara optimal sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan 

pencemaran terhadap sumber daya air. Koordinasi isntansi yang disinergikan tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Instansi terkait berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan 

program dari isntansinya. Maka, diharapkan kepada instansi terkait lebih menegakan aturan 

hukum agar pemanfaatan sumber daya air di Danau Maninjau sesuai peruntukannya dan 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi aspek pencemaran sumber daya air. 
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