
 

 

 

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN 

PENGAWASANNYA DI KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

 

(SKRIPSI) 

 

 

OLEH 

ROBY SURYA RUSMANA 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN 

PENGAWASANNYA 

DI KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

Oleh 

 

Roby Surya Rusmana 

1312011294 

 

 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang 

memiliki potensi tambang jenis batuan yang cukup baik, yang akhirnya dijadikan 

masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran 

masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh 

pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pertambangan di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) 

Bagaimana mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat? (2) 

Bagaimana pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir 

Barat? (3) Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukakan pengawasan 

terhadap pertambangan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan 

cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yang dianalisis secara kualitataif. 

Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, 

pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan 

dan finansial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan 

Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi 

kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar izin diberikan 

atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten 

Pesisir Barat dilakukan dengan beberpa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan 

pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat 

pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal: 

adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan 

operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk 

melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, 

tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil. 

Kata Kunci : Izin, Pengawasan, Pertambangan. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PERMIT OF MINING PEOPLE AND SUPERVISION 

IN THE DISTRICT WEST COAST 

 

 

By 

 

Roby Surya Rusmana 

1312011294 

 

 

Pesisir Barat District is one area in Lampung Province which has a potential mine 

rock types is quite good, which eventually turned into the local community as a 

livelihood. Lack of public awareness perform licensing have weak oversight by 

local governments. In connection with the mining activities in Indonesia is 

regulated in Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. Problems in the thesis are: 

(1) How does the mechanism of IPR in the Pesisir Barat District ? (2) How is the 

supervision of artisanal mining in the Pesisir Barat district (3) What are the factors 

inhibiting local governments to supervise the mining?. This study uses the 

approach to normative and empirical. The data used are primary data and 

secondary data and qualitative analyzed. 

 

The results of the study that the mechanism of IPR in the Pesisir Barat district, at 

first applicant filed administrative requirements, technical, environmental and 

financial to the Department of Investment and Integrated Services One and the 

Environment Department which will then provide a letter of recommendation to 

the Department of Mines and Energy of the Province of Lampung for permission 

granted or denied. Shape control artisanal mining activity in the Pesisir Barat 

District conducted with several stages of the Supervisory Direct and indirect 

supervision, and post-supervision. Factors inhibiting local government oversight 

there are 2 factors: 1) internal factors: is the lack of personnel on staff / 

government personnel, a lack of operational vehicles to travel to the location, the 

lack of official travel expenses to perform data collection. (2) external factors: 

lack of awareness, lack of reports from the public and small-scale activities. 

 

Keywords: Permit, Supervision, Mining 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam 

menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi 

air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai 

macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu 

kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor 

pertambangan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU Minerba) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang 

terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 

terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran 

penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus 

dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi  

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 



2 
 

 
 

rakyat yang berkeadilan. Dalam Pasal 1 UU Minerba ditetapkan bahwa: 

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengelolaan dan pemurnia, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca 

pertambangan.” 

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian 

penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian 

(mineral, batu bara, panas bumi, migas).
1
 Penguasaan mineral dan batubara oleh 

negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi : 

1. Inventarisasi adalah kegiatan  untuk melakukan pendataan terhadap 

potensi bahan galian yang terdapat potensi bahan galian yang terdapat 

diwilayah provinsi, kabupaten, dan kota. 

2. Penyidikan dan penelitian merupakan usah untuk memperoleh  informasi 

tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi. 

3. Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur bahan galian 

yang terdapat dalam perut bumi. 

4. Pemberian izin merupakan usah untuk memberikan izin kepada 

perseorangan dan atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan 

galian. 

5. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian di wilayah hukum 

negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat 

diproleh hasil yang sebesar-besarnya, sedangkan pengawasan merupakan 

                                                           
1
 Salim HS.,Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 24 
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kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan 

pengusahaan bahan galian. 

Usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di 

dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia 

untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan 

kemakmuran. Kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan kondisi 

lingkungan sekitar dari dampak kegitan pertambangan tersebut, baik kondisi 

masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan ataupun 

lingkungan alamnya, karna kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang 

pemanfaatannya bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa mendatang.  

Dalam Pasal 34 UU Minerba, usaha pertambangan dikelompokkan atas 

pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral 

digolongkan atas: 

a. pertambangan mineral radio aktif 

b. pertambangan mineral logam 

c. pertambangan mineral bukan logam 

d. pertambangan batuan 

Sebelum berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan 

merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan  kepada daerah 

untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam  yang terdapat dalam 

wilayah yuridiksinya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentnag Pemerintahan Dearah, kewenangam urusan pertambangan kembali ke 
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pusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) pada 

Undang-Undang tersebut bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi, yang artinya pemerintah daerah 

kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya 

mineral. 

Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada 

pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perseorangan. 

Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan 

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP. Pengertian IUP dalam 

Pasal 1 butir ke 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 

Batubara, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP diberikan 

kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.  

Kabupaten Pesisir Barat adalah wilayah yang memiliki potensi tambang yang 

cukup baik. Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk 

menambang dan menjadi sumber mata pencaharian. Pengelolaan penambangan di 

Kabupaten Pesisir Barat bukan hanya dilakukan oleh perusahaan perusahaan saja, 

tetapi adapula pertambangan yang langsung  dilakukan oleh masyarakat lokal 

sendiri. Namum pertambangan  yang dilakukan masyarakat ini tidak semuanya 

meiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan. Dalam kewenangan 

pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat pertambangan pada awalnya 

merupakan fungsi dari peran dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi 

(PUPE) Kabupaten Pesisir Barat, namum pada awal 2017 ini lalu Dinas PUPE 

dirubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan untuk urusan pengawasan kegiatan 
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pertambangan menjadi urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Ruli selaku staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi 

Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 13 Desember 2016 lalu, bahwa berdasarkan 

pengaduan masyarakat terutama keluh kesah dari pemilik tambang legal atau yang 

memiliki izin usaha terhadap kegiatan kegiatan pertambanangan yang ilegal, di 

Kabupaten Pesisir Barat terdapat 19 titik pertambanagan ilegal. 

Dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin ini 

dikhawtirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, 

kecelakaan tambang, juga merugikan negara khususnya pemerintah daerah, yang 

seharusnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dampak 

yang disebabkan pertambangan tanpa izin yaitu mengakibatkan kerusakan 

lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku tambang. Kerusakan 

lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu bentuk kerusakan lingkungan 

akibat peristiwa alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Pasal 1 

butir ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH 

menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung 

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  

Penambangan rakyatpun harus mendapatkan izin pertambangan, sehingga dapat 

dengan mudah dilakukan pengawasan oleh pemberi izin. Kenyataannya bahwa 

masih terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin 

sehingga berimplikasi pada lemahnya pengawasan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian skripsi 

dengan judul “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Dan Pengawasannya Di 

Kabupaten Pesisir Barat .” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan latar belakang  diatas maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme pemeberian izin usaha pertambangan rakyat di 

Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Bagaimana pengawasan kegiatan usaha pertambangan rakyat di 

Kabupaten Pesisir Barat ? 

3. Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukakan pengawasan 

pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Pesisir Barat ?  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan 

rakyat di Kabupaten Pesisir Barat.  

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pemerintah daerah 

melakukakan pengawasan pertambangan rakyat tanpa izin di 

Kabupaten Pesisir Barat. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan 

kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan 

hukum dalam bidang Perizinan Pertambangan dan juga untuk dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan 

kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk 

masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada perizinan 

pertambangan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu 

memberikan sumbang pemikiran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 

pemberian izin usaha pertambangan batuan. 

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang 

hukum, khususnya dibidang perizinan pertambangan. 

b. Bagi instansi pemerintahan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan 

memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang pemberian izin 

dan pengawasan kegiatan  pertambangan. 

c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum perizinan 

khususnya mengetahui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan. 



 
 

    

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Perizinan 

2.1.1. Pengertian Izin 

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga 

diartikan sebagai dispensi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
2
  

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan 

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan cara-

cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 

penguasa tidak penuhi, misalnya tentang hal melarang mendirikan suatu 

banguanan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan 

mematuhi persyaratan-persyaratan.
3
 Izin tidak sama dengan pembiaran, jika ada 

suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan 

oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Izin 

                                                           
2
 Andrian Sutedi., Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm 167 
3
 Ibid, hlm. 168. 
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harus ada keputusan konstitutif dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin.
4
 

Izin termasuk dalam keputusan tata usaha negara karena pejabat yang berwenang 

yang mengeluarkan izin tersebut selain itu izin juga masuk sebagai instrumen 

pemerintah karena terdapat wewenang pemerintah. 

Dalam hal ini kiranya dapat dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam 

ranah keputusan pemerintah yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu 

organ pemerintah, contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal ini dikeluarkan oleh 

Presiden selaku kepala Negara. Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain, 

seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang akan melakukan pemeriksaan 

untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak.
5
  

a. Perizinan Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) 

Menurut KBBI perizinan diartikan  sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu 

sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagainpernyataan mengabulkan, 

persetujuan mkemperbolehkan. Dengan demikian secara umum perizinan dapat 

diartikan sebagai hal pemberi pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan 

sebagainya) atau persetujuan memperbolehkan.
6
 

b. Peizinan Menurut Undang-Undang 

Menurut Pasal 1 angka 35 UUPPLH, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan 

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan yang wajib amdal atau 

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup 

                                                           
4
 Helmi., Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78 

5
 Y. Sri Pudyatmoko., Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Yogyakarta: Grasindo 2009), 

hlm 8 
6
 Pusat Bahasa Depdikbud.,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 

2001), hlm 447 
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dalam rangka perlindungan dan pengeloaan  lingkunga hidup sebagai prasarat 

untuk memperoleh izin usaha  dan/atau kegiatan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

menyebutkan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang 

sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Perizinan Menurut Doktrin 

1. N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin 

merupakan suatu persetujuandari penguasa berdasarkan undang-undang 

atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). 

Berdasarkan pendapat tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah 

satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali  didizinkan atau diberi 

izin, artinya kemungkinan seseorang atau pihak tertutup kecuali diizinkan 

oleh pemerintah dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.
7
 

2. Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang 

memperkenankan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh 

pembuat peraturan. 

3. Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (verguning) adalah 

merupakan penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan 

oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang 

bersangkutan berbunyi dilarang tanpa izin dan seterusnya. Larangan 

                                                           
7
 Y.Sri Putyatmoko. Op Cit. hlm : 7 
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tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya 

yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memproleh dispensasi dari 

larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan 

kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. 

4. Syahran Basah, menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum 

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalm hal 

kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Bagir Manan, menyatak bahwa izin dalam arti luas bearti persetujuan dari 

penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memproleh 

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 

 

2.1.2. Unsur-unsur perizinan 

Unsur-unsur peizinan terdiri dari: 

a. Instrumen Yuridis 

Izin merupaka instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif 

dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan pristiwa 

kongkrit, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku pada ketepan yang pada umumnya. 

b. Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus berdasarkan pada asas 

legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh 

karna itu dalam hal memuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada 
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wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

karena tanpa adanya dasar wewenang izin tersebut menjadi tidak sah.
8
 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan organ pemerintahan baik 

ditingkat pusat maupuun ditingkat daerah dari badan tertinggi sampai badan 

terendah berwenang memberikan izin. 

d. Peristiwa Kongkret 

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapaan yang digunakan 

oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkrit. Peristiwa kongkrit artinya 

peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, atau 

fakta hukum tertentu. 

e. Prosedur dan Persyaratan 

Permohonan izin harus menepuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah, selaku pemberi izin. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi 

izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin itu bersifat 

konstitutif dan kondisional. Konstitutif karna ditentukan suatu perbuatan atau 

tingakah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Kondisional artinya 

penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan 

atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 

                                                           
8
 Koesnadi Hardjasoemantri., Pengantar Penegak Hukum  Lingkungan Indonesia, Bahan 

penataran Nasional Hukum Lingkungan, (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, (Surabaya: 

FH Universitas Air langga, 1995), hlm 58 



13 
 

 

2.1.3. Objek Perizinan 

 

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan 

nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.  

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  

BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan 

dalam peraturan pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. 

3. Swasta 

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai 

oleh pemerintah baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termaksud swasta, 

antara lain Perusahaan, Korporasi, Bank, dan Organisasi non-pemerintah lainnya, 

termaksud juga pegawai yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, 

faktor-faktor produki dimiliki oleh individual atau pribadi. 

4. Koperasi/Kelompok Masyarakat 

Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang 

memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk menjadi anggota, dengan kerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha-usaha mempertinggi kesejahteraan 

anggotanya. 
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2.1.4. Fungsi dan Tujuan Izin 

 

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan 

sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha dan kegiatan tidak bertentangan 

satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat 

terwujud.
9
 Fungsi sebagai pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan 

izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut 

juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Izin merupakan intrumen 

yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar 

mau mengikuti  cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkret. 

Fungsi perizinan dapat dilihat juga sebagai berikut: 

a. Budgetering  

Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering) yaitu menjadi sumber 

pendapatan bagi negara.  

b. Reguleren  

Perizinan mempunyai fungsi reguleren (perizinan), yaitu menjadi instrumen 

pengaturan tindakan dan prilaku masyarakat. Izin memiliki sifat individual, 

artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan 

izin. Izin juga bersifat final, dimana dengan izin seseorang telah mempunyai hak 

                                                           
9
 Andrian Sutedi., Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika 

2010), hlm 193 
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untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara 

definitif dapat menimbulkan akibat hukum.
10

   

Tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah 

dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus 

dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang 

berwenang. Tujuan dari perizinan juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 

a. Dari sisi pemerintah 

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau 

tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan izin, maka 

secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin 

yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribisi terlebih dahulu. 

Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu 

untuk membiayai pembangunan. 

b. Dari Sisi Masyarakat 

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 

a. Untuk adanya kepastian hokum. 

b. Untuk adanya kepastian hak. 

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang 

didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.
11

 

                                                           
10

 Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat., Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2009),  hlm 93 
11

 Andrian Sutedi, op cit, hlm 200. 
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Tujuan perizinan, tergantung pada kenyataan yang dihadapi. Keragaman peristiwa 

kongkrit menyebabkan pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu 

b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul, sebagai contoh dalam izin 

yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu izin dapat mencegah adanya 

pembuangan limbah yang berlebihan 

c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lainnya 

d. Membagi benda-benda yang sedikit 

e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.
12

  

 

2.1.5. Jenis dan Bentuk Izin 

 

Menurut Amrah Muslinin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian 

bentuk perizinan (vergunning) yaitu:
13

 

a. Lisensi 

Pengertian lisensi secara umum adalah memberi izin, misalnya, izin menggunakan 

nama. Kalau dizaman dahulu, di Eropa misalnya izin untuk mengelola jembatan. 

Ada juga izin untuk tidak membayar pajak. Seperti itulah pengertian lisensi secara 

umum. Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industry apapun. Jika dulu, 

lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industry. 

Industrinya mulai pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan termasuk 

jasa sekalipun dapat dilisensikan.
14

 

                                                           
12

 N. M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam Ridwan HR, op cit, hlm. 208-209 
13

 Muchsan., Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 

hlm12 
14

 Andrian Sutedi, op cit, hlm 176. 
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b. Dispensasi 

Suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat Undang-

Undang sebenamya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan. 

Dispensi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan 

perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa 

(relaxatie legis).
15

  

c. Konsesi  

Konsesi adalah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang sebenarnya 

pekerjaan itu adalah tugas pemerintah sebagai pemegnag izin (konsesionaris), 

tetapi penyelenggaraannya diberikan kepada yang bukan pejabat pemerintah 

seperti perusahaan- perusahaan swasta. Konsesi adalah suatu perbuatan yang 

penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat 

pemerintah ikut campur.
16

 

Izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan 

sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku 

untuk itu, sedangkan bentuk izin adalah:  

a. Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan 

oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang 

dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis 

dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.  

b. Dengan Lisan, bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalarn hal 

pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada 

dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya 

                                                           
15

 Ibid, hlm. 178 
16

 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op cit, hlm. 91.  
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serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. 

Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan 

semata. 

 

2.1.6. Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin 

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang 

mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang 

dernikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh 

masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah 

yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin 

mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan melalui 

kepolisian setempat dimana keramaian akan dilakukan. Dalam kajian pihak-pihak 

yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah 

kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi 

negara pemberian izin kepada masyarakat.  

Aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara harus dapat 

melaksanakan fungsinya dengan maksimal, maka kepadanya harus diberikan 

keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri 

kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan 

delegasi kepada pemerintah seperti Gubemur, Bupati/Walikota untuk bertindak 

atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan, di samping keleluasaan tadi 

kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara 

juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu 

tidak menjadi apa yang disebut sebagai (onrechtmatig overheaddaat). Perbuatan 
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itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materil,tidak boleh 

melampaui kewenangan-kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).  

 

2.2. Pengawasan 

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang 

terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesaui dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi Pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan & 

prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. 

2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah 

menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat 

maupun tepat 

3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai & 

dilaksanakan secara efektif.. 

4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien
17

 

 

 

  

                                                           
17

  http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html.(diakses 

Tanggal 15 November 2016, pukul 12.00 WIB) 

http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html.(diakses
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2.3.  Pertambangan 

 

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan 

dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, 

proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya 

menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari 

batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang 

tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai 

kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. 

Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya 

mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan 

oleh umat manusia diseluruh dunia. Sumber daya mineral itu sendiri dapat 

diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan 

yang ada di bumi. Jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia 

modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat 

kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. 

 

2.3.1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

 

Menurut UU Minerba, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral  dan tidak 

terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata 

ruang nasional. Wilayah pertambangan  ditetapkan oleh Pemerintah setelah 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan Wilayah Pertambangan 

dilaksanakan dengan: 

a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. 

b. Secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah 

terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, 

ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. 

c. Dengan rnemperhatikan aspirasi daerah pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam 

rangka penyiapan wilayah pertambangan.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan  wilayah 

pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah pertambangan 

tersebut terdiri atas: 

a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) 

WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan 

data potensi, atau informasi geologi.  Wilayah izin usaha pertambangan adalah 

wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Satu wilayah 

usaha Pertambangan terdiri atas satu  atau beberapa wilayah izin usaha 

pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah 

kabupaten/kota atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota. 

b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 

WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha 

Pertambangan Rakyat. Kriteria untuk menetapkan WPR dapat ditemukan dalam 

masing-masing peraturan daerah yang berkaitan dengan usaha pertambanangan 

mineral dan batuan. Dalam menetapkan WPR Bupati/Walikota berkewajiban 
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melakukan pengumuman mengenai rencana wilayah Pertambangan Rakyat 

kepada masyarakat secara terbuka.  Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat 

yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan 

rakyat 

 

c. Tujuan Pertambangan Rakyat 

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat 

setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara 

dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. 

d. Syarat Pendirian Tambang Rakyat 

Kegiatan pertambangan rakyat dapat dilaksanakan dalam suatu  WPR. Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11), Pasal 1 ayat 29, 32 dan Pasal 

22 UU Minerba menyebutkan bahwa syarat pendirian tambang rakyat adalah 

sebagai berikut : 

1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di 

antara tepi dan tepi sungai. 

2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 

maksimal 25 (dua puluh lima) meter. 

3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. 

4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh 

lima) hektar. 

5. Jenis komoditas yang akan ditambang. 

6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 
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e. Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

1. Sebelum melakukan proses pertambangan terlebih dahulu pemohon harus 

memiliki izin pertambangan rakyat. 

2. IPR diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan yang 

diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok 

masyarakat dan/atau koperasi. 

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nommor 23 Tahun 2010 Jo.  PP No 77 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: 

a. persyaratan administrative. 

b. persyaratan teknis. 

c. persyaratan finansial.
18

 

 

2.3.2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

IUP berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undangn Nomor 4 Tahun 2009 adalah 

Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP adalah pemberian izin untuk 

melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah.Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, 

dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP). Izin Usaha Pertambangan eksplorasi merupakan izin yang diberikan 

                                                           
18

 http://minoritystudyclub.blogspot.co.id/2013/04/definisi-dan-fungsi-pertambangan-rakyat.html. 

(Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 22.00 WIB) 

http://minoritystudyclub.blogspot.co.id/2013/04/definisi-dan-fungsi-pertambangan-rakyat.html
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untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka 

kegiatan pertambangan.  

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP 

Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib 

melaporkan kepada pemberi IUP.
19

 IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu: 

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan. 

2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan. 

Pemberian WIUP Batuan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan 

wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 

2. Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari 

Gubernur dan Bupati/Walikota dan oleh gubernur harus mendapat 

rekomendasi dari Bupati/Walikota. 

3. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan 

koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 

informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya 

pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama 

untuk mendapatkan WIUP. 

4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja 

setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau 

menolak atas permohonan WIUP. 

                                                           
19

 Persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP), http//www.google.com (Diakses 

pada tanggal 8 agustus 2016, Pukul 15.50 WIB) 



25 
 

5. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan 

penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan 

menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai 

dengan alasan penolakan.  

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan yang  diatur sebagai berikut: 

1. IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. 

2. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi 

persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.   

Berdasarkan pasal 37 UU Minerba, IUP diberikann oleh: 

a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalarn satu wilayah kabupaten/ 

kota;  

b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 

1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari gubel-nur clan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha,  koperasi, 

dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi  persyaratan. 

Menteri atau Guberrnur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang 

diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP 

Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 

5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral 
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batuan Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta 

WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah 

penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP 

Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi 

persyaratan Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari 

kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan 

uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah dan 

WIUP menjadi wilayah terbuka.  

 

 

2.3.3. Tahapan Penambangan 

 

Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu 

sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu: 

1. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi 

umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu 

dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk 

menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 

2. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk 

menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian. 

3. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk 

menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 

4. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi 

mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-

unsur yang terdapat pada bahan galian. 
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5. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan 

hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau 

tempat pengolahan/pemurnian. 

6. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan 

hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. 

 

2.3.4. Pertambangan Tanpa Izin 

Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh 

perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang 

dalam beroprasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin, rekomendasi, atau bentuk 

apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau 

perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.3.5. Penggolongan Hasil Tambang 

 

Penggolongan bahan galian tambang menurut UU Minerba lebih menitik beratkan 

pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yang 

penggolongannya terbagi dalam empat golongan. Penggolongan jenis tambang 

diatur sesuai dengan pasal 4 UU Minerba, yaitu: 

1. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas: 

a. Pertambangan mineral. 

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

digolongkan atas: 

a. Pertambangan mineral radio aktif. 

b. Pertambangan mineral logam. 

c. Pertambangan mineral bukan logam. 

d. Pertambangan batuan. 

Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin 

pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Minerba yaitu 

dikelompokkan sebagai berikut:
20

 

1. Pertambangan mineral logam. 

2. Pertambangan mineral bukan logam.  

3. Pertambangan batuan. 

4. Pertambangan batu bara. 

 

2.4. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan  

 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  

Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber  

daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan,  

sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah bersifat sentralistik, artinya  segala macam urusan yang berkaitan dengan 

pertambangan, baik yang berkaitan  dengan penetapan izin kuasa pertambangan, 

kontrak karya, perjanjian karya,  pengusahaan pertambangan batu bara, maupun 

                                                           
20

 http://aslikerinci.blogspot.co.id/2011/02/penggolongan-bahan-galian-menurut-uu-no.html. 

(Diakses pada tanggal 20 oktober 2016, pukul 20.45 WIB) 

http://aslikerinci.blogspot.co.id/2011/02/penggolongan-bahan-galian-menurut-uu-no.html


29 
 

yang lainnya, pejabat yang  berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam 

hal ini adalah Menteri Energi  dan Sumber Daya Mineral. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1999 dan Undang-Undangn 

32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah,  kewenangan dalam pemberian izin 

diserahkan pada pemerintah  daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah 

pusat, sesuai dengan  kewenangannya,
21

 namun sejak digantikannya Undang-

Undang lama dengan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah kewenangan dalam pengelolaa sumber daya mineral 

kembali ke pemerintah pusat dan provinsi. Dalam Pasal 6, 7, dan 8 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan pemerintah dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 6 meliputi: 

a. penetapan kebijakan nasional; 

b. pembuatan peraturan perundang-undangan; 

c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; 

d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; 

e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi 

dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada 

pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) 

mil dari garis pantai; 

h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak 

lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 

12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; 

                                                           
21

 H. Salim HS.,Hukum Pertambangan Di Indonesia.(PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), 

hlm.49-50 
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j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah, 

k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan 

masyarakat; 

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha 

pertambangan mineral dan batubara; 

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 

o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang 

pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai 

bahan penyusunan WUP dan WPN; 

q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan 

batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional; 

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional; 

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha 

pertambangan; dan 

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan.  

 

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 

dalam Pasal 7 meliputi: 

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota 

dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;  

c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya 

berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) 

mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung 

lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 

12 (dua belas) mil;  

e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai 

dengan kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan 

batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;  

g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada 

daerah/wilayah provinsi; 
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h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha 

pertambangan di provinsi; 

i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha 

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 

j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di 

wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; 
k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 

penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;  
l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta 

ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota; 
m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan 
n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.  
 

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara meliputi : 

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau 

wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya 

berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 

(empat) mil; 

d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; 

e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, 

serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten /kota;  

f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah 

kabupaten/kota;  

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha 

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;  

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha 

pertambangan secara optimal; 

i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 

penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; 

j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta 

ekspor kepada Menteri dan gubernur; 

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan 

l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

 

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, walaupun pemerintah daerah diberikan 



32 
 

kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang 

berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Dalam 

penandatanganan kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah 

Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan, tetapi 

segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh 

pemerintah pusat yang berarti pemerintah Kebupaten/Kota tidak dapat 

mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah. 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendektan Masalah 

 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu,  penelitian hukum normatif, 

dan jenis penelitian hukum empiris.  

1. Penelitian hukum normatif  

Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dikerjakan 

dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.
30

 

Metode penelitian hukum normatif adalah metode hukum  kepustakaan 

yang ada hubungannya dengan judul penelitian.
31

  

2. Penelitian Hukum Empiris 

Penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang terdiri atas 

idenitifikasi hukum yang berlaku dan efektivitas hukum dimasyarakat 

dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang sedang diteliti.
32
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 Bambang Sunggono., Metode Penelitian Hukum, cetakan ke-12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm 86 
31

 Amiruddin dan Zainal Asikin., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012). hlm 33 
32

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm 44 
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis. Data yang dimaksud berasal 

dari pejabat atau staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat 

serta pengusaha tambang rakyat dan masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan 

tambang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana dicantumkan dalam daftar 

pustaka yang sesuai dengan  pokok permasalahan dalam skripsi ini.
33

 Bahan 

tersebut terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan Hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

 

                                                           
33

 Soerjono Soekanto& Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1995), hlm. 13 
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5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009  tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Meliputi literatur-literaturpengetahuan hukum dan konsep-konsep yang 

ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi: 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

2. Literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini dan 

hasil penelitian. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dimaksud untuk memproleh data-data sekunder  yang 

dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutup 

buku-buku sampai bahan hukum dan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan metode wawancara (interview). Wawancara yang dilakukan 
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adalah wawancara langsung, dimana akan diadakan tanya jawab lisan secara 

terbuka dengan maksud untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas 

sehingga data yanng diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

3.3.2 Pengolahan Data 

Setelah Data Terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, 

maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan 

relevansi dengan penelitian . 

2. Klarifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang diproleh untuk 

mempermudahkan melakukan analisa. 

3. Sistematika Data, yaitu menyususn dan menetapkan data-data pada tiap-

tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interprestasi 

data dan tercipta keteraturan  dalam menjawab permasalahan. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Pengawasan Pertambangan 

Rakyat Tanpa Izin Oleh Pemda Pesisir Barat
34
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulakan 

bahwa: 

1. Mekanisme perizinan usaha pertambangan rakyat di kabupaten Pesisir Barat 

merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup yang keduanya memiliki perannya 

masing-masing. Dalam pengajuan perizinan pertambangan rakyat ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu (1) 

Persyaratan Administrasi, (2)Persyaratan Teknis, (3) Persyaratan 

Lingkungan, dan (4) Persyaratan Finansial. 

2. Pengawasan pemerintah daerah dalam menangani Kegiatan Pertambangan 

Rakyat yakni dengan cara sebagai berikut:  

a. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang yang dilakukan 

langsung ke objek yang diawasi atau tempat terjadinya kegiatan 

pertambangan pengawasan semua Perusahaan Pertambangan yang 

terdapat di Kabupaten Pesisir Barat  
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b. Pengawasan tidak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan melalui 

laporan dokumen atau arsip izin pertambangan, Surat pengaduan dari 

masyarakat, atau berita/artikel dari media massa 

c. Pasca pengawasan atau tahapan kolektif yakni, tindakan lebih lanjut dari 

pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah atas kegiatan pengusaha 

tambang, baik penyalah gunaan Izin Usaha Penambangan ataupun 

aktivitas penambangan lainnya yang tergolong kedalam tindak pidana 

ataupun melanggar peraturan tentang pertambangan yang tercantum 

dalam UU No 4 Tahun 2009. 

 

3. Faktor Penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan : 

a. Faktor Internal : 

1. Kurangnya Suber Daya Manusia dalam Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup. 

2. Kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi. 

3. Kurangnya Biaya perjalanan Dinas untuk melakukan pendataan 

perusahaan tambang. 

b. Faktor Eksternal : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin 

2. Tidak ada laporan dari masyarakat. 

3. Kegiatan pertambangan yang berskala kecil 

 

Faktor penghambat masyarakat melakukan perizinan, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Miswar Efendi Selaku pengusaha tambang rakyat 

menerangkan bahwa yang jadi penghambat masyarakat melakukan proses 
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perizinan adalah kurangnya informasi dan rumitnya proses perizinan sehingga 

sulit untuk mendapatkan izin serta biaya administrasinya yang mahal. Serta 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin usaha 

pertambangan. 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa masih ada hambatan-hambatan dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Menangani Kegiatan Pertambangan Tanpa 

Izin di Kabupaten Pesisir Barat yakni kurangnya kesadaran pengusaha 

pertambangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan perizinan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. 

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

a. Perlu adanya sosialisasi tentang manfaat dari perizinan Pertambangan agar 

Pengusaha Tambangan mengetahi fungsi dari izin Tambang.  

b. Diharapkan kepada Tim Dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat agar lebih bersikap Loyalitas 

kepada seluruh masyarakat agar pengusaha tambang tidak segan 

melakukan Perizinan Tambang.  

c. Penambahan staf atau aparatur pemerintah karna mengingat masih 

terbatasnya jumlah staf pemerintaha terutama di Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pesisir Barat agar penyelenggaraan tugas lebih maksimal. 
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d. Sosialisakan juga pentingnya keamanan kerja bila melakukan perizinan 

tambang yang menggunakan alat sederhana sehingga kecelakaan kerja 

tidak terjadi.  

e. Perbesar biaya oprasional agar Tim Lebih bersemangat untuk melakukan 

pendataan seluruh perusahaan Pertambangan. 

f. Mempermudah pengusaha tambang dalam melakukan izin usaha tambang 

milik nya.  
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