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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kewenangan  

2.1.1.  Pengertian Kewenangan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata 

kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan 

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 

orang/badan lain.
1
 

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek 

hukum publikdidalam hubungan hukum publik.
2
  

                                                           
1
 . Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, hal 35.   

2
 Ridwan H.R, 2003 : 71 
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Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. 

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang 

sekaligus berarti hak dan kewajiban
3
  

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang 

pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan 

juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-

kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 

pejabat atau institusi.
4
 

Kewenangan memiliki kedudukan yang  penting dala kajian hukum tata negara dan 

hkum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga 

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara. 

2.1.2. Sumber Kewenangan 

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan 

merupakan salah satu prinsip utama dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaran disetiap negera hukum terutama bagi negara-negara 

hukum dalam sistem kontinental.
5
  

 

                                                           
3
 Nurmayani S.H.,M.H, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009, hal 26 

4
 Tubagus Rahman Nitibaskara, 2002, hlm 102 

5
 Tubagus Ronny Rahman Nitibagaskara, 2002,hlm 65 
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Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) 

sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada 

kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan 

wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada 

undang-undang dalam arti materiil.  

Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu 

dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah 

organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6
 

Menurut Indroharto bahwa: “Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan 

yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan 

atau diciptakan suatu wewenang baru”.
7
 

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan 

pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat 

yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang 

lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum 

tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang 

menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan 

wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern 

                                                           
6
 Nur Basuki minarno, 2010, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal 70. 

7
 . ibid hlm 70 
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dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada 

delegataris tersebut.  

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu;  

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi  menggunakan sendiri 

wewenang yang telah dilimpahkan itu;  

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan 

perundang-undangan;  

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi;  

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;  

5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 

menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh 

wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya. 

Menurut pendapat Brouwer J.G dan Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang 

mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu: “Pada atribusi, kewenangan yang 

siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan 

tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa 

peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.” 
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Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang 

dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama 

pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.
8
 

Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak 

untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat 

yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak 

atas nama mandans (Pemberi mandat). 

2.2 BPPLH (Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup) 

2.2.1 Pengertian BPPLH 

BPPLH ialah singkatan dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan hidup. 

Dimana BPPLH ialah merupakan salah satu perangkat kelembagaan di setiap daerah di 

Indonesia yang memiliki fungsi maupun peran melaksanakan pengelolaan, pengawasan 

dan pengendalian terhadap lingkungan hidup di daerah tersebut.  

BPPLH merupakan salah satu lembaga teknis daerah pada Pemerintahan kota Bandar 

Lampung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di kota 

tersebut. Perkembangan penting tentang kelembagaan yang bertanggung jawab tentang 

pengelolaan lingkungan hidup di daerah ini terjadi berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan ini mengandung asas 

desentralisasi urusan pengelolaan lingkungan hidup.  

                                                           
8
 . ibid, hal 75. 
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Dengan demikian maka di setiap daerah di Indonesia membentuk lembaga yang 

mengurusi pelaksanaan lingkungan hidup yang sering kita dengan singkatan BPPLH 

(badan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup) merupakan perangkat 

kelembagaan pemerintah daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam melakukan 

pembinaan dan kordinasi pelaksanaan, pengendalian, pengelolaan, dan dampak 

lingkungan hidup di kota Bandar Lampung. 

2.2.2 Perkembangan BPPLH 

Sebelum adanya BPPLH yang berperan sebagai kelembagaan dikota/kabupaten  yang 

memiliki fungsi sebagai pengeloaan, pengawasan maupun pengendalian lingkungan 

hidup di setiap daerah di Indonesia. Dahulu kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 

tersebut telah mengalami perkembangan atau perubahan dalam hal penamaannya 

maupun tugas dan fungsi-fungsinya dari masa kabinet yang satu ke masa kabinet 

berikutnya.  

Kementerian pertama yang bidang tugas terkait secara tegas dengan lingkungan hidup 

yaitu sejak kabinet pembangunan III. Di dalam kabinet pembangunan III, menteri 

tersebut adalah menteri pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup, sedangkan 

dalam kabinet pembangunan IV, menteri tersebut adalah menteri negara kependudukan 

dan lingkungan hidup Menteri PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 

Hidup) /KLH (Kependudukan dan Lingkungan Hidup).
9
 

                                                           
9
 Prof. Dr. Takdir Rahmadi , S.H.,LLM., 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia , PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta , Hlm 77. 
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Dalam kabinet pembangunan IV, MENPPLH (Menteri Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup) telah diubah menjadi Menteri Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup (MENKLH). Dalam kabinet pembangunan VI, perangkat kelembagaan setingkat 

Menteri diubah dari MENKLH menjadi Menteri negara lingkungan hidup (MENLH).  

Penamaan MENLH ini tetap di pertahankan dalam kabinet Presiden Abdurrahman 

Wahid. Selain Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat nasional juga pernah ada 

lembaga lainnya yaitu: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) namun, 

pada masa presiden Megawati, BAPEDAL ditiadakan sedangkan fungsi BAPEDAL di 

integrasikan ke dalam kementerian lingkungan hidup berdasarkan keputusan presiden 

nomor 2 tahun 2000 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tentang 

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri 

negara. Meskipun saat ini BAPEDAL telah tiada, sekedar untuk pemahaman dinamika 

perkembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, keberadaan 

BAPEDAL perlu di uraikan. BAPEDAL di bentuk berdasarkan keputusan presiden 

No.23 Tahun 1990. 

Pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan BAPEDAL dapat dilihat dari 

konsiderans keputusan presiden itu, yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak yang 

semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat di 

laksanakan secara berkelanjutan; 
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b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di pandang perlu membentuk badan 

yang melaksanakan secara operasional pengendalian dampak lingkungan 

hidup.
10

 

Pada tahun 1994 dengan keluarnya keppres No.77 Tahun 1994 tentang BAPEDAL, 

struktur keorganisasian BAPEDAL di kembangkan dengan pembentukan BAPEDAL 

wilayah di singkat BAPEDALWil. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keppres No. 

77 Tahun 1994, kepala BAPEDAL mengeluarkan keputusan No: Kep 136 tahun 1995 

tentang Organisasi dan tata kerja BAPEDAL. Berdasarkan keputusan ini, kepala 

BAPEDAL membentuk tiga BAPEDALWil, yaitu : 

1. BAPEDAL wilayah I, berkedudukan di Pekan Baru dengan wilayah kerja 

meliputi Provinsi-Provinsi di Sumatera. 

2. BAPEDAL wilayah II, berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja 

meliputi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. 

3. BAPEDAL wilayah III, berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja 

meliputi Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.
11

 

Perkembangan penting tentang kelembagaan di daerah terjadi berdasarkan ketentuan 

pasal 13 ayat (1) UULH 1997 berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada 

pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya.” Ketentuan ini mengandung asas 

desentralisasi urusan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan keluarnya keppres 

                                                           
10

 Ibid , Hlm 78. 

11
 Ibid , Hlm 81. 
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No.77 Tahun 1994, Pemerintah Provinsi , Kabupaten dan Kota dapat membentuk 

BAPEDAL Daerah (BAPEDALDA). 

BAPEDALDA merupakan perangkat kelembagaan pemerintah daerah yang bertugas 

membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan dan kordinasi pelaksanaan 

pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah tersebut. Namun setelah di tiadakan 

nya BAPEDALDA oleh pada masa Presiden Megawati sehingga pada zaman sekarang 

kelembagaan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah berganti nama 

yang awalnya bernama BAPEDALDA sekarang menjadi BPLHD (Badan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah) yang ada di Provinsi sedangkan BPPLH (Badan 

Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup) yang ada di kota , yang tetap saling 

berkaitan dan tetap memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan BAPEDALDA 

sebelumnya.  

2.2.3  Kewenangan BPPLH 

BPPLH berketetapan melakukan berbagai rencana pengelolaan lingkungan hidup 

dengan memperhatikan berbagai aspek sebagai pijakan pengambilan kebijakan, seperti 

point of view stakeholders dalam menyikapi masalah lingkungan yang berkembang, 

perubahan biofisik lingkungan, dan atau proses perubahan sosial yang berkembang di 

masyarakat. 

BPPLH juga sebagai salah satu faktor utama pemberi rekomendasi izin kegiatan atau 

usaha yang berhubungan dengan lingkungan di kota tersebut. Karena setiap kegiatan 

ataupun usaha yang berkaitkan dengan lingkungan maka proses untuk mendapat kan 

izin harus melalui rekomendasi dari BPPLH sehingga barulah kegiatan atau usaha 
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tersebut dapat memproses izin kegiatan atau usaha tersebut lebih lanjut, karena tanpa 

rekomendasi izin dari BPPLH maka setiap kegiatan ataupun usaha yang berhubungan 

dengan lingkungan tersebut tidak akan bisa memperoleh surat izin dari badan perizinan.  

Seperti ketentuan pasal 19 UUPLH menetapkan bahwa: “Dalam menerbitkan izin 

melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan rencana tata ruang, pendapat 

masyarakat, dan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan 

dengan usaha dan atau kegiatan tersebut serta keputusan izin melakukan usaha dan atau 

kegiatan tersebut wajib diumumkan”. 

Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha 

dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup itu dikeluarkan oleh badan atau lembaga 

instansi daerah yang sering kita dengar yaitu BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah) untuk yang di Provinsi sedangkan BPPLH (Badan Pengelolaan Dan 

Pengendalian Lingkungan Hidup) untuk yang di kota . Dimana izin dari kegiatan atau 

usaha yang berhubungan dengan lingkungan maka yang memiliki kewenangan dalam 

memberikan rekomendasi izin untuk melakukan usaha ialah BPLHD atau BPPLH 

dilihat dari kegiatan lingkungan tersebut berada di wilayah kota atau pun provini, 

setelah mendapatkan rekomendasi izin barulah bisa kegiatan atau usaha tersebut 

memproses lebih lanjut untuk mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan atau usaha 

yang berhubungan dengan lingkungan hidup tersebut.  
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2.3 Izin 

2.3.1 Pengertian Izin 

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemukakan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.  

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 

perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan 

khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.  

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang 

bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh 

individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang 

bersifat preventif yang merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya  

penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan 

dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan 

pencegahan sedini mungkin guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan 

penyimpangan. Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan  pemerintah 

untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.  
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Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu 

yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12

  

2.3.2 Tujuan Suatu Sistem Perizinan 

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-

undang dapat mengejar berbagai tujuan.  

Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :  

a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan); 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan); 

c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin tebang,izin membongkar pada 

monumen-monumen); 

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat 

penduduk) 

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin dimana 

pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
13

 

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan 

dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu 

tujuan kongkrit. Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang 

kebijaksanaan. Ini terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang 

                                                           
12 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara,Surabaya : 

FH UNAIR, 1995, hlm 4. 

13
 Philipus Mandiri Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm 4. 
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dan hukum perairan. Namun juga dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya, 

dan kesehatan, pemberi izin merupakan gejala yang penting.  

Didalam berbagai sektor kebijaksaan penguasa dapat berdiri secara berdampingan 

berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Dengan demikian timbul berbagai bidang 

bagian dari kebijaksaan penguasa dengan sistem-sistem izin berdiri berdampingan 

didalamnya. Satu contoh tentang ini ialah hukum lingkungan. Dibidang kebijaksaan ini 

terdapat berbagai undang-undang yang masing-masing menyoroti aspek lain dari 

pengurusan lingkungan.  

Dalam hukum lingkungan kita melihat misalnya sistem-sistem izin dalam “wet 

chemische afvastoffen” dan “afvalstoffenwet” dengan maksud menyingkirkan secara 

tepat kategori-kategori limbah tertentu; dalam undang-undang mengenai pengotoran dan 

dalam undang-undang gangguan bunyi. Pencantuman motif untuk sistem izin dalam 

undang-undang mempunyi kosekuensi penting bagi organ penguasa yang berwenang. 

Dalam memutuskan pemberian izin, organ ini tidak boleh menggunakan alasan yang 

tidak sesuai dengan tujuan peraturan. Bahwa tujuan dari sistem izin yang dimasukkan 

didalamnya ialah menentang bahaya, kerugian atau gangguan diluar suatu lembaga. 

Hanya dalam rangka ini suatu izin undang-undang gangguan boleh ditolak.  

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah 

mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Izin dapat dimaksudkan 

untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif 

untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan untuk mengarahkan 

(mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, 
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keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, 

dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.  

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi perizinan, Menurut Adrian Sutedi menjelaskan 

bahwa secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada 

aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-

pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat 

yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 

dari sisi pemerintah, dan dari sisi masyarakat. 

a. Dilihat dari sisi Pemerintah Dilihat dari sisi Pemerintah, tujuan pemberian izin itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Guna melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam pratiknya atau tidak 

dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. 

2) Bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah dengan adanya permintaan 

permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah 

karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih 

dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bindnag retribusi tujuan akhirnya, 

yaitu untuk membiayai pembangunan. 

b. Dilihat dari sisi masyarakat, dilihat dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk adanya kepastian hukum, 
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2) Untuk adanya kepastian hak, 

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. 

2.3.3 Bentuk Perizinan Kegiatan Pertambangan 

Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, penggolongan bahan galian diatur berdasarkan kelompok usaha 

pertambangan, yaitu: 

a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 

1) Pertambangan mineral; 

2) Pertambangan batubara. 

b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan 

atas:  

1) Pertambangan mineral radio aktif; 

2) Pertambangan mineral logam; 

3) Pertambangan mineral bukan logam; 

4) Pertambangan batuan. 

Lebih lanjut, legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara substansi hanya 

dalam satu bentuk, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini berbeda dengan 

legalitas pengusahaan bahan galian tambang pada saat berlakunya Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan Usaha 

pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).  
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Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 membagi Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) ke dalam dua tahap, yaitu: 

1) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi 

kelayakan; 

2) IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan 

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 

Pihak yang berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 

37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 , yang isinya sebagai berikut: 

1) Bupati/Walikota apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada di dalam 

satu wilayah kabupaten/kota; 

2) Gubernur apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada pada lintas 

wilayah kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari 

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan 

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 


