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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pertambangan  

1. Pengertian Pertambangan 

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 

tambang.
25

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 

menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.
26

 

Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada 

hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.
27

 

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa 

pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan 

galian,.  

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan 

suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk 

dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Sumber daya mineral merupakan  suatu sumber yang bersifat tidak dapat 

diperbaharui. Oleh karena itu penerapanya diharapkan mampu menjaga 

keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup 

                                                           
25

 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1) 
26

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hal:890 
27

 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90 
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maupun masyarakat sekitar.
28

 Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha 

pertambangan adalah sebagai berikut: 

a. Perubahan dalam sistem perpajakan. 

b. Kebijakan dalam lingkungan hidup. 

c. Keadaan ekonomi yang buruk. 

d. Harga endapan atau logam yang buruk. 

e. Keadaan politik yang tidak stabil. 

 

2. Jenis-jenis Tambang 

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil 

pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari 

pertambangan di tanah air kita antara lain :  Jenis-jenis barang tambang antara lain 

dapat dilihat berikut: 

a. Minyak Bumi 

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak 

bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia 

bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha 

rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak 

bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi. 

b. Batu Bara 

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya 

terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, 

oleh karena itu, baru bara juga disebut batu fosil.  Indonesia banyak 

                                                           
28

 Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) http://www.http./teori-pertambangan-i.html, 

diakses pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10.00 WIB. 
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23 
 

terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara 

antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan 

bahan bakar jangka panjang PLTU. 

c. Timah 

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika 

sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar 

tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai 

pembungkus permen, coklat hingga rokok. 

d. Biji Besi 

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari 

biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan 

dicetak sesuai dengan kebutuhan. 

e. Biji Emas 

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang 

sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan 

dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah 

mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas 

digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang 

cukup tinggi. 

f. Tembaga 

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti 

kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. 

Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan 

di PT.Freeport. 
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g. Intan 

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal 

sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain 

digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. 

h. Nikel 

Nikel adalah logam yang penggunaanya banyak dicampur dengan besi 

agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar 

menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk 

membuat mata uang logam. 

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak 

secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur 

berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:  

a. Usaha pertambangan dikelompokan atas: 

1) Pertambangan mineral; 

2) Pertambangan batu bara; 

b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas: 

1) Pertambangan mineral radio aktif; 

2) Pertambangan mineral logam; 

3) Pertambangan mineral bukan logam; 

4) Pertambangan batuan.
29

 

 

                                                           
29

 Sudrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia, 2013, 

Yogyakarta. Hal 77. 
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3. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

daerah 

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 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 yang lainya. Pejabat yang 

berwenang memberikan izin adalah mentri, dalam hal ini adalah Mentri Energi 

dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah 

daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan 

kewenangannya.
30

 Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang 

pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan 

dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di 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.
31

 

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara pasal 6 meliputi: 

                                                           
30

 H.Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 

49-50. 
31

 Ibid, hal 50. 
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a. Penetapan kebijakan nasional; 

b. Pembuatan peraturan perundang-undangan; 

c. Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria; 

d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara 

nasional; 

e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi 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 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 mil 

dari garis pantai; 

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

pengawasaan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak 

lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih 

dari 12 mil dari garis pantai. 

i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; 

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; 
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t. Penegembangan 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 mil sampai dengan 12 mil; 

c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatanya 

berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil 

sampai dengan 12 mil; 

d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengwawasan usaha pertambanagan yang berdampak lingkungan 

langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai 

dengan 12 mil; 

e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi 

dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan barubara 

sesuai dengan kewenangannya; 

f. Pengelolaan informasi geologi, informs 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; 

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 kewenanganya; 

k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 

penelitian serta eksplorasi kepada Mentri dan Bupati/walikota; 

l. Penyampaian informs hasil produksi, penjualan dalam negri, serta 

ekspor kepada Mentri dan Bupati/Walikota; 

m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

dan 
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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 mil; 

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

dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang 

kegiatannyaberada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 

sampai dengan 4 mil; 

d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitan, 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 Mentri dan 

Gubernur; 

j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negri, serta 

ekspor kepada Mentri 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 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan 

kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang 

berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti 

yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah 
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kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi 

segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh 

pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat 

mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.
32

 

 

4. Pertambangan Ilegal 

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha 

pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau 

perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin 

dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan 

demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada 

perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi 

pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat 

dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. 

B. Birokrasi Pelayanan Pertambangan 

1. Kinerja Birokrasi 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja 

kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan 

individu maupun kelompok individu.
33

 

Penilaian kinerja merupakan suatu kehiatan yang sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. 
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77. 



30 
 

Untuk organisasi pelayanan public misalnya, informasi mengenai kinerja tentu 

sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh 

organisasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. 

Sedangkan birokrasi berasal dari bahasa yunani Bereau, yang artinya meja 

tulis atau tempat bekerjanya para pejabat, dan cracy yang berarti aturan, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalh sistem pemerintahan yang 

dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan 

jenjang jabatan.
34

 

Ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja birokrasi pubik menurut 

Dwiyanto, yaitu sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umunya difahami sebagai rasio 

antara input dengan output. 

b. Kualitas Layanan 

Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan 

demikian, ketidakpuassan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan 

indikator kinerja organisasi publik. 

c. Responsivitas 

responsivitas dimaksud sebagai salah satu indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organinsasi 
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publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

d. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik Menujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat.
35

 

 

2. Prosedur Izin Pertambangan 

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 

2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya 

adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki 

IUP harus menyampaikan permohonan kepada mentri, gubernur atau bupati atau 

walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu: 

1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) 

2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) 

 Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan 

1. Pemberian WIUP batuan 

a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan 

wilayah untuk mendapatkan WIUP  batuan kepada mentri, gubernur atau 

bupati/walikota sesuai kewenangannya. 
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b. Sebelum memberikan WIUP, mentri harus mendapatkan rekomendasi 

dari gubernur dan bupati/walikota dan gubernur harus mendapat 

rekomendasi dari bupati/walikota. 

c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan 

koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system 

informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya 

pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas 

pertama dalam mendapatkan WIUP. 

d. Mentri gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 10 hari 

kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan 

menerima atau menolak atas permohonan WIUP. 

e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai 

dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP. Keputusan 

menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP 

disertai alas an penolakan. 

2. Pemberiaun IUP batuan 

a. IUP terdiri atas: IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi 

b. Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi 

persyaratan: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial. 

1) Pemberian IUP ekspolrasi batuan diberikan oleh: 

a) Mentri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau 

wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. 

b) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota 

dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 dari garis pantai. 



33 
 

c) Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah 

kabupaten/kota atau wilayah sampai dengan 4 mil dari garis pantai. 

2) a) Pemberian IUP operasi produksi batuan diberikan oleh : 

1) Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 

dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah 

kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis 

pantai. 

2) Gubernur, apabila lokasi penambangan, pemurnian, serta 

pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda 

dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis 

pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. 

3) Mentri, apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda atau 

wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai serta mendapat 

rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat. 

b) IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 

perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang 

memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin 

untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan 

mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan 

operasi produksi. 

c) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan 

wilayah diluar WIUP kepada Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 

untuk menunjang usaha pertambangannya. 
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d) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, 

pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda 

bataswilayah pada WIUP. 

e) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang 

bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP 

operasi produksi memperoleh keutamaan mengesahkannya dengan 

membentuk badan usaha baru. 

f) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada 

Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan 

paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP. 

g) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 

2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan 

menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan 

kepada Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. 

h) Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan 

perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi 

produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukan kinerja operasi 

produksi yang baik. 

 

3. Jenis-Jenis Perizinan Pertambangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin 

yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai 

dengan kewenanganya, yaitu: 

a. Izin usaha pertambangan (IUP) 
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Izin usaha pertambangan  (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan 

pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha 

swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan 

perseorangan. 

b. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) 

Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan 

pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan 

(WIUPK). 

c. Izin pertambangan rakyat  

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang 

pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi 

kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh 

masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. 

 

4. Pengelolaan Tambang Investor Asing 

Kegiatan investasi asing langsung pada sektor pertambangan khususnya di 

Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Ketentuan 

hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum investasi melainkan juga 

ketentuan-ketentuan lain yang bersinggungan dengan kegiatan investasi yang 

dilakukan investor asing pada sektor pertambangan yang antara lain: 

a. Perpajakan (tax)  

Dewasa ini dalam kegiatan usaha pada industry pertambangan, semua 

bentuk perjanjian pertambangan minyak dan gas bumi ada mengatur 

tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor. 
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Selain itu dapat saja kontraktor dikenakan pajak lainya seperti pajak 

tanah. Dasar pengenaan pajak penghasilan berbeda-beda dalam 

masing-masing bentuk perjanjian. Ada yang pengenaannya atas 

keuntungan, ada yang atas hasil produksi. Masalah ini dibahas lebih 

lanjut ketika membahas masing-masing bentuk perjanjian. 

b. Ketenagakerjaan 

Perlakuan terhadap tenaga kerja harus sesuai dengan hukum 

ketenagakerjaan yang diatur secara tegas dalam hukum positif yang 

berlaku. Tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja asing dengan 

pekerja local karena standart yang digunakan perusahaan asing yang 

berdiri di Indonesia merupakan standart nasional. 

c. Perizinan 

Sebagaimana negara melalui pemerintah merupakan pihak memegang 

hak dan kewenangan atas pertambangan, maka segala kegiatan usaha 

yang bergerak pada sektor pertambangan, sebelum mulai dilakukan, 

harus mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah 

melewati tahapan-tahapan ataupun prosedur yang berlaku di Indonesia. 

d. Pertanahan 

Hak negara menguasai bumi berada di sepanjang wilayah 

kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan dibawah 

permukaan (perut) bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal 

dengan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang 

baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta berbadan hukum. 
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C. Street Level Bureaucracy 

1. Kinerja Street Level Bureaucracy 

Birokrasi ini murupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan 

pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan 

akses langsung dengan public atau melakukan public service.  

Berbicara mengenai ‘street level birokrasi’, adalah berbicara mengenai 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh garda terdepan dari birokrasi yang 

dirasakan masih kurang. Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya: 

1. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik, karena birokrasi menjadi 

instrument penguasa, kepentingan penguasa cenderung sentral dan 

menggusur kepentingan public tercermin dalam kebijakan publik; 

2. Sedikitnya kesempatan dan ruang yang dimiliki masyarakat dalam 

proses kebijakan publik; 

3. Pengabaian aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

4. Meluasnya praktek KKN, sebagai sumber dari bureaucratic –cost; 

5. Rendahnya kemampuan birokrasi merespon krisis, tidak ada inisiatif 

dan kreativitas dalam mengendalikan krisi; 

6. Orientasi kepada kekuasaan, distorsi pelayanan publik, memperburuk 

krisi ekonomi dan politik.
36
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 Robi Cahyadi Kurniawan,’ Street level birokrasi’ kinerja dan idealitas pelayanan public. Hal: 2.  
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Menutur Michael Lipsky pada tahun 1980 berpendapat bahwa Street Level 

Bueraucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat praktek birokrasi ini merupakan 

mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yaitu sebagai upaya untuk keluar 

dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan 

pelayanan seperti tidak pernah berhenti.
37

 

Birokrat street level di tingkat lokal menurut Lipsky melakukan sejumlah 

besar pengaruh dalam memberikan pelayanan publik dan saat bersamaan 

diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Pihak 

yang memiliki otoritas seperti menager kota atau kabupaten dapat membuat 

keputusan, tetapi birokrat street level yang berinteraksi dengan publik dan 

membawa mereka keluar. Misalnya, walikota bisa terpilih setelah banyak 

kejahatan narkoba dimasyarakat tetapi petugas yang harus membuat keputusan di 

tempat, apa yang harus dilakukan pada kejahatan yang sedang berlangsung 

 

2. Karakteristik Street Level Bureaucracy 

Berikut karakteristik street level bureaucracy menurut Lipsky: 

1. berdasarkan posisinya pada warga negara, birokrat tingkat jalanan 

memiliki peluang untuk memengaruhi penyampaian public; 

2. pekerja garis depan bertanggung jawab banyak kegiatan yang paling 

sentral dari lembaga-lembaga publik, dari menentukan kelayakan 
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 Kholifah Emy, Pemikiran kritis tentang bureaucrat street level theory oleh Michael Lipsky. 

Diakses pada tanggal 27 mei 2016, pukul 17.00 WIB 
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program untuk mengalokasikan keuntungan, menilai kepatuhan, 

pemberian sanksi dan membebaskan indvidu dan bisnis dari hukuman. 

3. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan warga, pekerja lini 

depan juga menerapkan kebijaksanaan cukup besar. 

4. Sebagian besar output dari lembaga-lembaga publik mengambil bentuk 

jasa tidak berwujud dan kegiatan penegakan hukum, kualitas yang sulit 

untuk menilai dan memantau. 

5. Ketika output ini melibatkan kontak langsung dengan warga, 

kemampuan pengawas untuk memantau dan mengarahkan kegiatan 

staf terbatas. 

6. Berbeda dengan proses produksi lainya, proses ini membutuhkan 

layanan ‘mengubah orang’ dan regulasi lini depan pekerja untuk 

terlibat dalam proses produksi bersama dengan bahan baku mereka, 

pekerja jarang dapat menghasilkan hasil-hasil kebijakan yang 

diinginkan tanpa kerjasama aktif dari individu yang penerima manfaat 

masyarakat jasa atau sasaran peraturan publik. 

7. Saling ketergantungan ini memunculkan varibilitas yang besar dan 

ketidakpastian dalam pekerjaan birokrat tingkat jalanan. Hal ini juga 

sangat meningkatkan kebutuhan mereka dan peluang mereka untuk 

melakukan penilaian. 

8. Mengingat posisi mereka pada negara dan warga negara, dan peluang 

mereka untuk menerapkan kebijaksanaan, pekerja lini depan ini 

memberikan pengaruh besar bahkan diluar kewenangan formal 

mereka. 
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9. Mereka beroprasi, sebagai birokrat yang tidak hanya memberikan tapi 

secara aktif memengaruhi hasil-hasil kebijakan dengan menafsirkan 

peraturan dan mengalokasikan sumber daya yang langka. 

10. Melalui rutinitas dan keputusan yang mereka buat, para pekerja ini 

pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. 

 

3. Street Level Bureaucracy di Bidang Pertambangan 

Birokrasi street level yang merupaka garda terdepan dalam bidang 

pertambangan salah satunya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(BAPEDAL) yang mempunyai peran penting dalan pengendalian dan pengawasan 

kegiatan pertambangan di suatu daerah. BAPEDAL terjun langsung dalam 

kegiatan pertambangan legal dan ilegal, dengan melakukan penertiban berupa 

razia, dan melakukan penyitaan alat tambang dengan di bantu dengan tim 

gabungan (Satpol PP, Polda, dan TNI). 

Para birokrat tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan palaku 

pertambangan dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya untuk 

pekentingan pribadinya, salah satu contohnya adalah dengan melindungi 

pertambangan ilegal dengan menerima suap dari oknum yang menjalankan usaha 

pertambangan ilegal. Dengan mengesampingkan dampak kerusakan lingkungan 

akibat aktivitas pertambangan ilegal 
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D. Praktek Ilegal Mining dan Peran Birokrasi Lokal 

1. Konsep Ilegal Mining dalam Konteks UU Pertambangan 

 Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah ilegal mining. 

Secara terminologi ilegal mining  terdiri dari 2 kata, yaitu: 

 Ilegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan 

hukum. 

 Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung 

logam berharga dalam tanah atau bebatuan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan definisi dari pertambangan 

tanpa  izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok 

orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak 

memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya 

melanggar larangan tersebut. 

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah 

pertambangan secara benar (good mining practice) dan hamper tidak tersentuh 

hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan  (non 

renewable polluter), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang 

tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi 

mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan 

kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan 

pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 tentang pertambangan 

mineral dan batu bara menjealskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha 
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penambangan tanpa IUP(izin usaha pertambangan), IPR(izin usaha rakyat), IUPK 

(izin usaha pertambangan khusus akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

 

2. Jejaring Ilegal Mining 

Jejaring adalah mekanisme hubungan kerja sama. Dalam bidang ilegal 

mining/pertambangan ilegal  hubungan kerja sama biasanya dilakukan antara 

oknum/pemilik usaha pertambangan dengan oknum aparat pemerintah setempat, 

yang dalam hal ini bertugas mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang ada di 

suatu daerah dengan memberikan suap agar usaha pertambangannya dilindungi 

dan tidak tekena razia. 

 Peran pemerintah dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(BAPEDAL) yang mempunyai tugas mengawasi pertambangan yang ada di Kota 

Batam. Dengan bantuan tim gabungan (TNI,Polda,Satpol PP) dalam melakukan 

razia dan penyitaan alat tambang. BAPEDAL  

 

3. Munculnyan Orang Kuat (Bossisme,Local Strong Man) dalam Bisnis 

Pertambangan Ilegal 

Menurut Jhon T.Sidel istilah bossism yang mereflaksikan strong state 

dibandingkan strong society. Ia melihat bosissme menunjukan peran elit local 

sebagai predator broker politik yang memiliki kontrol monopolistic terhadap 

kekuatan paksaan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. 

Bossisme beroprasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan 

birokrat , bos-bos partai, pengusaha, militer dan preman. 
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Berkembangnya Bossisme local tersebut disisi lain menunjukan ketiadaan 

salah satu nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai dengan penerapan kebijakan 

desentralisasi, yaitu political equality.  

Konsep ini menyangkut tiga macam hubungan, yaitu antara pemerintah 

(intergovernmental relation), antara negara dan masyarakat (state society relation) 

dan antara masyarakat dengan masyarakat (society-society) relation). 

Berbagai strategi dilakukan Bossisme Local untuk mempertahankan dominasi 

ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya: 

1. menempatkan kerabat dan krooni sebagai walikota, wakil walikota dan 

anggota legislative daerah; 

2. membentuk mesin politik sebagai broker suara; 

3. mengatur penempatan pejabat daerah; 

4. mengatur proyek dan dana aspirasi; 

5. mengatur peraturan daerah; 

6. mengatur keringanan pajak; 

7. mengatur pinjaman dari Bank pembangunan daerah; 

8. memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan 

perkebunan; 

9. intimidasi dan kekerasan politik; 

10. menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan 

melemahkan serikat buruh. Para Bossisme local selain melakukan pengumpulan 

uang terhadap sumber daya uang terhadap sumber daya negara juga melakukan 

aktivitas ekonomi ilegal seperti judi, penyeludupan, penambangan liar dan lain-

lain. 



44 
 

Dalam kasus pertambangan, banyak sekali terdapat orang kuat bossisme yang 

dapat mengatur serta berperan penting dalam berjalannya suatu usaha 

pertambangan ilegal. Biasanya para pemilik usaha pertambangan dengan 

menggunakan uangnya dapat mengontrol oknum aparat pemerintah agar usaha 

pertambangan miliknya dapat terus berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


