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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

Kerangka teori merupakan landasan untuk melaksanakan penelitian dan 

teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi 

objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, 

defenisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis 

dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001:47). 

2.1 Implementasi 

Istilah implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the 

means jar carrying and  (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) 

to give pracycal effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). 

Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang 

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan peradilan. 

(Abdul, 2014:135) 

Implementasi dipahami sebagai apa yang senyatanya terjadi sesudah 

atau program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-

usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak pada masyarakat. 
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Implementasi adalah apa saja yang terjadi setelah Undang-undang 

ditetapkan yang memberi otoritas, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu 

jenis yang nyata (tangible output). (Winarno, 2012:148) 

 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik 

dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi disuatu 

instansi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. 

Selain itu implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan 

administrasi oleh institusi sebagai salah satu proses kegiatan yan dilakukan 

oleh unit administrasi atau unit birokratik. (Awang, 2010:25) 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Mazmanian dan Sabatler tidak 

lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 

dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan 

Daerah adalah sejenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik 

penjelas yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. (Riant 

Nugroho, 2011:675) 

Menurut George Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat faktor: 
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1. Communication (Komunikasi) 

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi 

kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam 

implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam 

proses komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Substansi 

kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. 

Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsisten. 

Apabila dalam menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat 

akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut 

atau bahkan bisa bertentangan. Edward III mengemukakan ada enam 

faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu 

kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak menganggu 

kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-

tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu 

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan. 

2. Resources (Sumber Daya) 

Sumber daya pada implementasi kebijakan merupakan bagian 

penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka 

implentor tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan 

mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga 

harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ke tataran praktis. 

Banyak implementor mencoba untuk menghubungkan hal-hal penting 

karena implementor mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Oleh 
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sebab itu, perlu tenaga yang ahi dan tenaga yang relevan dalam ukuran 

yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak 

ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. 

Tanpa sumber daya, apa yang ada tertulis diatas kertas tidak akan sama 

dengan kebijakan yang dijalankan. 

3. Dispositions or Attitudes (Disposisi atau Sikap) 

Dalam implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan 

antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara 

keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi 

kebijakan berhasil dengan baik. Edward III menjelaskan bahwa disposisi 

dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecendrungan, 

keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan 

kebijakan. Kecendrungan-kecendrungan tertentu mungkin menghalangi 

implementasi kebijakan bila para implementor benar-benar tidak setuju 

dengan substansi kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh 

keadaan-keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana 

kebijakan yang mereka setujui untuk meningkatkan kemungkinan 

mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. 

4. Bereucratics Structure (Struktur Birokrasi) 

Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik 

utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP) 

dan fragmentasi. SOP dikembangkan sebagai respon terhadap 
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keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman 

dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. 

Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit 

birokrasi seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, 

pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang dipengaruhi 

organisasi birokrasi publik. 

 

2.3 Konsep Perizinan Pertambangan 

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan 

yang besifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu 

tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh 

suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat 

melakukan suatu kegiatan usaha (Sutedi, 2010:168). 

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, 

dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya  keputusan, tidak boleh 

dicampurbaurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, 

artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya sebagai izin untuk 

melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karena seseorang yang dalam 

melakukan suatu tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada 

dasarnya dapat diubah dan ditarik kembali. 

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-

tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap 
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salah. Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan 

tidaklah mudah untuk memberikan defenisi mengenai apa yangdimaksud 

dengan izin. Menurut beberapa pakar yang dimaksud dengan izin adalah: 

1. Utrecht, izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang 

suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan 

secara masing-masing hal secara konkrit maka perbuatan administrasi 

Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (Utrecht, 

2001:152). 

2. Prins, izin (vergunning) adalah keputusan administrasi negara berupa 

peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal yang kongkrit (Prins, 2000: 53). 

3. N.M.Spelt dan J.B.J.M. Ten Berger, izin adalah salah satu instrument 

yang paling banyak digunakan dalam hubungan Administrasi 

Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku warga masyarakat. Izin adalah satu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan dan Perundang-

undangan. 

Izin merupakan instrument yang banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segal tindakan-

tindakan yang terdapat di dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan 

ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku. 
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Menurut E. Utrecht yang dikutip dalam Y.W. Sunindhia dan Ninik 

Widiawati, pengertian izin atau vergunning yaitu bilamana pembuat peraturan 

tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan 

asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit, 

maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan 

tersebut bersifat suatu izin (Sunindhia, 2003:105-106). 

Izin dapat dibagi menjadi dua bagian: 

1. Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi 

kepentingan umum, maksudnya yaitu pemerintah membolehkan 

pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. 

2. Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin 

pada dasarnya merupakan keinginan dari pembuat Undang-undang. 

Tujuannya untuk mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan 

tindakan yang tercela. 

Pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 

dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-

ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan 

batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya untuk 

memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi 

agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar dilakukan dengan cara 

tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Pertambangan 

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, pengangkutan dan penjuaalan, serta kegiatan pascatambang. 

Ayat (3) menjelaskan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam 

rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan 

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

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

pascatambang. 

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab 1 ketentuan 

umum Pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal yang teratur atau 

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun 

padu. 
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3. Batubara dalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara 

alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 

berupa bijih dan batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta 

air dan tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang 

terdapat didalam bumi termasuk batuan padat, gambut dan batuan aspal. 

6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 

dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 

 

2.4 Unsur-unsur, Tujuan dan Fungsi Perizinan Pertambangan 

Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi atau 

untuk diterapkan pada peristiwa kongkrit menurut prosedur dan persyaratan 

tertentu. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan 

(Ridwan, 2012:90), yaitu: 

1. Instrument yuridis; 

2. Peraturan perundang-undangan; 

3. Organ pemerintah; 

4. Peristiwa kongkrit; 

5. Prosedur dan persyaratan. 
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Bagi pemerintah perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan 

peraturan dan sedapat mungkin menjadikan peraturan yang sesuai dengan 

kenyataan dilapangan. Terhadap masyarakat, perizinan merupaka bentuk dari 

suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya dilarang 

dan akhirnya diperkenankan. 

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut (Sutedi, 2010:200) 

dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu: 

1. Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai pemberi izin, perizinan tersebut 

mempunyai tujuan untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah 

ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut 

telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah secara tidak langsung menambah pendapatan asli daerah itu 

sendiri. 

2. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat, pada 

umumnya pemberian izin yang diberikan bertujuan untuk mengetahui 

adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut untuk dapat 

terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di 

kemudian hari. 

Adapun fungsi perizinan adalah sebagai suatu instrumen yuridis dari 

Pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi 

sebagai (Ridwan, 2003:150): 
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a. Pengarah; 

b. Perekayasa; 

c. Perancang masyarakat adil dan makmur; 

d. Pengendali; 

e. Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern). 

   

2.5 Persyaratan Izin Pertambangan 

Kegiatan petambangan baru dapat dilakukan oleh pemohon setelah 

diterbitkannya IUP oleh pejabat yang berwenang. IUP ini baru diterbitkan 

oleh pejabat yang berwenang setelah pemohon telah ditetapkan sebagai 

pemenang lelang pada WIUP. (Salim, 2014:128).  

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap: 

a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi,dan studi kelayakan; 

b) IUP Proses Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Proses Produksi dapat melakukan 

sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pasal 37 diberikan oleh: 

a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam suatu wilayah 

kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari 

bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Persyaratan untuk mendapatkan IUP menurut PP Nomor 23 Tahun 

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan 

Batubara harus memenuhi persyaratan: 

a) Persyaratan Administrasi 

1. Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 23 huruf 

a untuk badan usaha meliputi:  

a. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral logam 

dan batubara:  

1) surat permohonan;  

2) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan  

3) surat keterangan domisili.  

b. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral bukan 

logam dan batuan:  

1) surat permohonan;  

2) profil badan usaha;  

3) akte  pendirian  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
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4) nomor pokok wajib pajak;  

5) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan  

6) surat keterangan domisili.  

2. Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 23 huruf 

a untuk koperasi meliputi:  

a. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral logam 

dan batubara:  

1) surat permohonan;  

2) susunan pengurus; dan  

3) surat keterangan domisili.  

b. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral bukan 

logam dan batuan:  

1) surat permohonan;  

2) profil koperasi;  

3) akte pendirian  koperasi yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan  yang  telah  disahkan  oleh  pejabat  yang 

berwenang;  

4) nomor pokok wajib pajak;  

5) susunan pengurus; dan  

6) surat keterangan domisili.  

3. Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 23 huruf 

a untuk orang perseorangan meliputi:  
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a. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral logam 

dan batubara:  

1) surat permohonan; dan  

2) surat keterangan domisili.  

b. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral bukan 

logam dan batuan:  

1) surat permohonan;  

2) kartu tanda penduduk;  

3) nomor pokok wajib pajak; dan  

4) surat keterangan domisili.  

4. Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  23  

huruf  a  untuk  perusahaan  firma  dan  perusahaan komanditer meliputi:  

a. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral logam 

dan batubara:  

1) surat permohonan;  

2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan  

3) surat keterangan domisili.  

b. Untuk  IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  mineral bukan 

logam dan batuan:  

1) surat permohonan;  

2) profil perusahaan;  

3) akte  pendirian  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang usaha 

pertambangan;  
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4) nomor pokok wajib pajak;  

5) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan  

6) surat keterangan domisili.  

b) Persyaratan  teknis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 huruf b 

untuk:  

1. IUP Eksplorasi, meliputi:  

a. daftar  riwayat  hidup  dan  surat  pernyataan  tenaga  ahli 

pertambangan  dan/atau  geologi  yang  berpengalaman paling 

sedikit 3 (tiga) tahun;  

b. peta  WIUP  yang  dilengkapi  dengan  batas  koordinat geografis  

lintang  dan  bujur  sesuai  dengan  ketentuan sistem informasi 

geografi yang berlaku secara nasional.  

2. IUP Operasi Produksi, meliputi:  

a. peta  wilayah  dilengkapi  dengan  batas  koordinat  geografis 

lintang  dan  bujur  sesuai  dengan  ketentuan  sistem informasi 

geografi yang berlaku secara nasional;  

b. laporan lengkap eksplorasi;  

c. laporan studi kelayakan;  

d. rencana reklamasi dan pascatambang;  

e. rencana kerja dan anggaran biaya;  

f. rencana  pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang 

kegiatan operasi produksi; dan  
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g. tersedianya  tenaga  ahli  pertambangan  dan/atau  geologi yang 

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.  

c) Persyaratan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 huruf 

c meliputi:  

1. untuk  IUP  Eksplorasi  meliputi  pernyataan  untuk  mematuhi 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup.  

2. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:  

a. pernyataan  kesanggupan  untuk  mematuhi  ketentuan peraturan  

perundang-undangan  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan  

b. persetujuan  dokumen  lingkungan  hidup  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d) Persyaratan  finansial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 23 huruf d 

untuk:  

1. IUP Eksplorasi, meliputi:  

a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi; 

b. bukti  pembayaran  harga  nilai  kompensasi  data informasi  hasil  

lelang  WIUP  mineral  logam  atau batubara  sesuai  dengan  nilai  

penawaran  lelang  atau bukti  pembayaran  biaya  pencadangan  

wilayah  dan pembayaran  pencetakan  peta  WIUP  mineral  

bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.  
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2. IUP Operasi Produksi, meliputi:  

a. laporan  keuangan  tahun  terakhir  yang  telah  diaudit oleh 

akuntan publik;  

b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;  

c. bukti  pembayaran  pengganti  investasi  sesuai  dengan nilai  

penawaran  lelang  bagi  pemenang  lelang  WIUP yang telah 

berakhir. 

  

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Rizki Ronanda Putra (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran 

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin 

Pengelolaan Tambang Batubara Di Kecamatan Batu Sopang”. Hasilnya 

adalah Peran Dinas Pertambangan dan Energi belum secara maksimal 

karena masih sebatas peringatan. Adapun faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Dinas Pertambangan Dan Energi dalam menjalankan  

perannya  di  antaranya  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  kurangnya 

sumberdaya  manusia  dan  ditakutkannya  dilakukannya  pertambangan  

tanpa melalui  izin. 

2. Aldi Petrian (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Prosedur 

Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh” 

menyimpulkan bahwa seluruh prosedur yang ada di Badan Penanaman 

Modal Daerah dan disebabkan masih terdapatnya hal-hal yang belum 
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sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 

terutama pada pelayanan pembuatan perizinan usaha dengan satu 

pegawai, sedangkan pekerjaan yang akan dijalankan berjumlah banyak. 

Apabila seluruh pegawai mengindahkan seluruh peraturan yang ada maka 

prosedur dalam pembuatan surat perizinan akan bisa di selesaikan tepat 

pada waktunya. 

3. Dodi Ade Putra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan 

Perda Kab. Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Pertambangan Umum Mengenai Izin Galian C Di Desa Bandur Picak 

Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 

Tentang Izin Pengelolaan Pertambangan Galian C bahwa peraturannya 

memang sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara maksimal karena 

masih sebatas peringatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan 

Perda tersebut adalah karena baik badan usaha maupun masyarakat tidak 

mengetahui adanya aturan akibat dari kurangnya sosialisasi terhadap 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Pertambangan tersebut. 

 

2.7 Usaha Pertambangan Dilihat Dari Perspektif Islam 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tentunya tidak 

hanya melihat dari keuntungan semata saja tetapi dalam hal ini harus dilihat 

juga dari dampak lingkungan atau Amdal yang nantinya dapat berdampak 
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negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, dalam 

pemberian izin usaha tambang ini salah satu persyaratannya yaitu tantang 

lingkungan. Dalam perspektif islam hal ini juga disinggung Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an surah Ar-Ruum ayat 41: 

هُم بَۡعَض ٱنَِّري ظَهََس ٱۡنفََسبُد فِي ٱۡنبَسِّ َوٱۡنبَۡحِس بَِمب َكَسبَۡت أَۡيِدي ٱنىَّبِس نِيُِريقَ 

  ١٤َعِمهُىْا نََعهَّهُۡم يَۡسِجُعىَن 

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). 

Kontekstualisasi QS. Ar-Ruum ayat 41 terhadap masalah izin usaha 

pertambangan dapat dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang 

diciptakan oleh Allah SWT, yang wajib menjaga kelestarian lingkungan di 

bumi ini dan bukan untuk merusaknya, artinya dalam proses pertambangan 

tidak boleh sembarangan dalam memberlakukan lingkungan dan harus 

didukung dengan peraturan atau persyaratan-persyaratan yang harus 

dilakukan dalam prosesnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan 

tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi 

rusak. Manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan 

kehidupan disekitarnya. 

Di dalam Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah diajarkan sikap yang baik 

yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan hidup bagi perilaku manusia 

dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung 
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maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap 

alam. 

1. Hormat Terhadap Alam 

Manusia harus dapat menjadi rahmat untuk alam semesta bukan 

malah merusaknya. Didalam Al-Qur‟an surah Al-Anbiya 107, Allah 

SWT berfirman: 

هَِميَه  َك إَِّلَّ َزۡحَمٗة نِّۡهَعَٰ   ٤٠١َوَمبٓ أَۡزَسۡهىََٰ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 

2. Tanggung Jawab 

Manusia wajib memiliki rasa tanggung jawab moral karena diutus 

oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang diserahi amanah oleh 

Allah untuk menjaga kelestariannya. Di dalam Al-Qur‟an surah Al-

Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman: 

 
ٗۖ
ئَِكِة إِوِّي َجبِعٞم فِي ٱۡۡلَۡزِض َخهِيفَٗة

ٓ  َوإِۡذ قَبَل َزبَُّك نِۡهَمهََٰ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi.” 

3. Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam 

Sebagaimana dimuat dalam sebuah Hadis shahih yang 

diriwayatkan oleh Shakhihain Dari Anas radhiyallahu „anhu bahwa Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Tidak seorang pun muslim yang 

menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan 
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oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan 

itu akan bernilai sedekah untuknya.” 

Dalam Hadis lain dijelaskan Dari Abu Hurairah radhiyallahu 

„anhu bahwa Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Jauhilah dua 

perbuatan yang mendatangkan laknat!” Sahabat-sahabat bertanya, 

“Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?” Nabi 

menjawab, “Orang yang buang air besar di jalan umum atau ditempat 

berteduh manusia.” 

 

2.8 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda 

dari variabel yang diteliti. Defenisi operasional merupakan suatu penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga 

melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut. 

1. Perizinan 

Perizinan yaitu bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi setiap kasus. Secara umum perizinan diartikan persetujuan 

dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 

dilarang. 
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2. Pertambangan  

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 

3. Persyaratan Administrasi 

Persyaratan Administrasi adalah persyaratan untuk mendapatkan 

Izin Usaha Pertambangan yang didalamnya terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha 

pertambangan. 

4. Persyaratan Teknis 

Persyaratan Teknis merupakan suatu persyaratan untuk 

mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang mempunyai tujuan untuk 

menentukan batas dan tata ruang tempat melakukan proses penambangan 

sesuai dengan Undang-undang. 

5. Persyaratan Lingkungan 

Persyaratan Lingkungan termasuk juga sebagai persyaratan untuk 

mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dimana persyaratan ini bertujuan 

untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dengan mewajibkan 

pengusaha pertambangan untuk menata lingkungan dan mereklamasi 

lahan bekas tambang. 
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6. Persyaratan Finansial 

Persyaratan Finansial dilakukan juga untuk mendapatkan Izin 

Usaha Pertambangan yang mempunyai maksud untuk lebih transparan 

mengenai pembayaran dalam usaha untuk mendapatkan Izin Usaha 

Pertambangan melalui bukti-bukti pembayaran yang ada. 

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin 

untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

8. Keterkaitan antara Perizinan Pertambangan dengan Undang-undang yang 

mengatur yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah terlihat bahwasanya terlalu 

banyak ketentuan dan persyaratan yang harus dijalankan dari Undang-

undang tersebut sehingga berdampak kepada pengurusan izin 

Pertambangan di Kepulauan Riau. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan 

atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu. 

Konsep operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran 

ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk 

analisa dari variabel-variabel tersebut. 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peraturan 

Pemerintah 

No. 23 Tahun 

2010 Tentang 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Usaha 

Pertambangan 

Mineral dan 

Batubara 

 

a. Persyaratan 

administratif 

1. Surat permohonan 

2. Susunan direksi dan daftar pemegang 

saham bagi sebuah Badan Usaha/ 

Perusahaan Firma dan Perusahaan 

Komenditer 

3. Surat keterangan domisili  

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

5. Akte pendirian Badan Usaha/Koperasi/ 

Perusahaan Firma dan atau Perusahaan 

Komanditer 

b. Persyaratan 

teknis 

 

1. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan 

/geologi yang  berpengalaman paling 

sedikit 3 (tiga) tahun 

2. Peta dan batas koordinat geografis lintang 

dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 

informasi geografi yang berlaku secara 

nasional 

3. Titik koordinat wilayah yang akan 

ditambang 

4. Dokumen rencana eksplorasi 

5. Laporan lengkap studi kelayakan 

Eksplorasi dan Operasi Produksi 

6. Surat pernyataan kesanggupan 

melaksanakan reklamasi setelah proses 

eksplorasi selesai   

7. Rencana kerja dan anggaran 

8. Rencana pembangunan sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan produksi   

                        

c. Persyaratan 

finansial 

 

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan 

pelaksanaan kegiatan eksplorasi 

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi 

data informasi hasil lelang Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan sesuai dengan nilai 

penawaran lelang 

3. Bukti pembayaran biaya pencadangan 

wilayah dan pembayaran pencetakan peta 

WIUP atas permohonan wilayah 

4. Laporan keuangan tahun terakhir yang 
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sudah diaudit oleh akuntan publik 

5. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun 

terakhir 

d. Lingkungan 

 

1. Surat pernyataan untuk mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup. 

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup 

sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Khususnya Mineral 

dan Batubara untuk Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 

yang Sebenar-benarnya 

Persyaratan Administratif, Persyaratan Teknis, Persyaratan 

Finansial, Persyaratn Lingkungan 


