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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau 

2.1.1 Pengertian Tugas dan Fungsi 

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib di 

kerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara 

rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program 

kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan , visi dan misi suatu organisasi. Setiap 

pegawai seharusnya melakukan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara 

jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke 

dalam satuan praktis dan konkrit sesuai kemampuan dan tuntutan masyarakat. 

Adapun defenisi tugas menurut para ahli, yaitu Dele Yoder dalam moekijat 

(1998: 9), “The term task is frequently used to describe one portion or element in a 

job” ( tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam 

suatu jabatan. Sementara Stone dalam moekijat (1998:10), menemukan bahwa “A 

task is a spesific work activity carried out to achieve a spesific purpose” (Suatu tugas 

merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu). Sedangkan menurut Moekijat (1998:10) , tugas adalah suatu bagian atau 

suatu unsur atau komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur 

(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. 
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Pengertian fungsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para 

ahli, defenisi fungsi yaitu menurut the Liang Gie dalam Haslinda Zainal (Skripsi: 

“Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar” 

2008). Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. 

Di dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keberadaan suatu organisasi tersebut. Penetapan tugas dan 

fungsi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan 

tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi dilapangan. Seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil 

Negara dalam Pasal 11, mengatakan bahwa: 

Pegawai ASN yang bertugas: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

Sesuai dengan Pasal 11 tersebut, didalam pemerintahan setiap pegawai ASN 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 
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dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan profesional, 

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara. Kemudian tidak terjadi 

diskriminatif. Setiap pegawai harus Netral dari pengaruh semua golongan dan partai 

politik. 

Kemudian fungsi-fungsi di dalam pemerintahan, menurut Rasyid dalam 

(Muhadam Labolo:2006) terbagi atas 4 (empat) bagian yaitu pelayanan (Public 

Service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan 

(regulation). Kemudian Rasyid menutip Franklin D.Rosevelt, bahwa untuk 

mengetahui suatu masyarakat maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi 

pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan 

pemerintahaan itu sendiri. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di sektor pertambangan dan energi berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Riau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang 

energi dan sumber daya mineral. 
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2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas membantu Gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, 

Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru 

Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; 

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat Bidang Geologi dan Air 

Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru 

Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat Bidang Geologi 

dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan 

Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; 

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat Bidang Geologi dan Air 

Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru 

Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan, dan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas 

dan fungsinya.  
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2.2 Pertambangan 

2.2.1 Usaha Pertambangan 

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi 

Indonesia. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha 

pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dinedakan menjadi enam 

macam, yaitu: 

a. Penyelidikan umum; 

b. Eksplorasi; 

c. Pengolahan dan pemurnian; 

d. Pengangkutan, dan; 

e. Penjualan. 

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki 

secara geologi umum atau fisika, didaratan perairan dan dari udara, segala sesuatu 

yang dimaksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-

tanda adanya bahan galian pada umumnya. Usaha eksplorasi merupakan segala 

penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya 

dan sifat letakan bahan galian. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan 

maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Usaha pengolahan 
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dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk 

memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam galian itu. Usaha 

pengangkutan adalah segala usaha pemindahan nahan galian dari daerah eksplorasi 

atau tempat pengolahan/pemurnian. Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan 

bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian. 

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan mineral dan 

Batubara dikelola berdasarkan: 

a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan 

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa 

c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas 

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) 

golongan komoditas tambang, adalah sebagai berikut: 

a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan 

bahan galian radioaktif lainnya; 

b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, 

emas, perak, timbal, tembaga dan lainnya; 

c. Mineral bukan logam meliputi intan, grafit, pasir kuarsa, tawas, garam 

batu dan lainnya; 
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d. Batuan meliputi marmer, kerikil sungai ayak tanpa pasir, tanah liat, 

perlit, kerikil sungai, pasir laut dan lainnya, dan; 

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut. 

2.2.2 Hukum Pertambangan 

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu 

minning law, bahasa Belanda  dengan istilah mijnrecht, sedangkan dalam bahasa 

Jerman disebut dengan bergrecht. Menurut Joan Kuyek, Hukum Pertambangan 

adalah seperangkat aturan yang bertujuan melindungi kepentingan yang berkaitan 

dengan industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan 

tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang 

memili hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. 

Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah keseluruhan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian 

(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau 

badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). 

2.3 Perizinan 

Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin 

merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan 

larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat ini, izin 
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tidak dapat melakukan sesuatu pada dasarnya dilarang. Jadi, aktivitas terhadap suatu 

objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan 

usaha atau kegiatan atas objek tersebut tersebut jika mendapat dari pemerintah/ 

pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

orang atau pihak yang bersangkutan. 

Unsur-unsur perizinan  adalah sebagai berikut: 

a. Instrumen yuridis; 

b. Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Organ Pemerintah; 

d. Peristiwa Konkrit; dan 

e. Prosedur dan Persyaratan. 

Tujuan dari perizinan adalah untuk mrnciptakan kondisi yang aman dan tertib 

agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukkannya. Disisi lain tujuan adanya 

perizinan adalah seringkali dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, karena PAD 

merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa 

pendapatan yang memadai mustahil otonomi daerah itu dapat terwujud (Juniarso 

Ridwan,2012:91) 

2.3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu mining 

permit. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang 
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bersifat 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 atau usaha 

(Berge,2002:2) 

Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan. Apabila di analisasi definisi ini, maka ada dua unsur yang paling 

penting pada IUP, yaitu: 

a. Adanya izin; 

b. Usaha pertambangan. 

Macam-macam IUP yang di berikan kepada pemegang izin untuk melakukan 

dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi: 

a. Pertambangan mineral; dan 

b. Pertambangan batubara 

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa 

bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

Pertambangan batubara adalah penambangan endapan karbon yang terdapat di dalam 

bumi, termasuk batumen padat, gambut dan batuan aspal. 
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IUP di berikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan pemohonan yang diajukan oleh: 

a. Badan usaha, meliputi: badan usaha swasta, BUMN dan BUMD; 

b. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan; dan 

c. Perseorangan, meliputi: orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaa 

komanditer. 

IUP diberikan melalui tahapan, yaitu: 

a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 

b. Pemberian IUP 

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan 

pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Terdapat delapan tahap 

kegiatan pengusahan mineral dan batubara, meliputi : 

a. Penyidikan umum; 

b. Eksplorasi; 

c. Studi kelayakan; 

d. Konstruksi; 

e. Penambangan; 
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f. Pengolahan dan pemurnian; 

g. Pengangkutan dan penjualan; dan 

h. Kegiatan pasca tambang. 

2.3.2 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang, Wilayah 

Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan 

tidak terikat batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata 

ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang 

telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.  

2.3.3  Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR) dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 yang berbunyi : 

“ Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan 

yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk 

melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas 

wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan 

dan penjualan”. 
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Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Unsur-unsurnya meliputi : 

a. Adanya izin; 

b. Adanya usaha pertambangan; 

c. Wilayahnya pada pertambangan rakyat; 

d. Luas wilayah terbatas; dan 

e. Investasi terbatas. 

Izin merupakan pernyataan yang mengabulkan atau persetujuan yang 

memperbolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. 

Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan 

batubara yang meliputi tahapan kegiatan, yaitu : 

a. Penyelidikan umum; 

b. Eksplorasi; 

c. Studi kelayakan; 

d. Konstruksi; 

e. Penambangan; 

f. Pengolahan dan pemurnian; 
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g. Pengangkutan dan pemjualan; serta 

h. Pasca tambang. 

2.4 Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berpikir, untuk 

dapatmengembangkan wawasan berpikir penelitian, dimana penelitian mengambil 

penelitian sebelumnya, yaitu: 

a. Menurut Tri Ade Irawan dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

Menangani Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan 

Singingi Hilir” menyimpulkan bahwa peran Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral dalam menangani masalah PETI di Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikakatan baik dengan nilai 66,89%. 

Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 

bahwa peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menangani 

masalah PETI di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 

masih kurang maksimal, karena masih banyak terjadi permasalahan 

pertambangan dan faktor-faktor penghambat lainnya. 

b. Menurut Nasrizal dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian 

Izin Usaha Pertambangan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
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2009 di Kabupaten Kuantan Singingi” menyimpulkan bahwa prosedur dan 

pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Kabupaten Kuantan Singingi 

belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

karena dalam pemberian izin tambang batubara di Kuantan Singingi masih 

kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha (perusahaan batubara), koperasi, 

perseorangan maupun masyarakat setiap instansi  yang ingin melakukan 

kegiatan pertambangan dan juga menjadi proses penghambatnya ialah dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 para pihak perusahaan 

kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang 

aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Dan juga 

kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang tersebut sehingga 

menyebabkan adanya pertambangan liar yang dapat merusak lingkungan dan 

kurangnya kesadaran dari pihak penambang untuk menaati peraturan yang 

telah ditetapkan. 

c. Menurut Jumrian Lestari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Prosedur dan Pesyaratan Perizinan Pertambangan Batuan di Kabupaten 

Indragiri Hulu” . Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan 

pemindahan kewenangan perizinan dari Kabupaten ke Provinsi dan juga dalm 

pemenuhan persyaratan-persyaratan perizinan pertambangan batuan terlalu 

sulit dan juga berbelit-belit. Sehingga perusahaan dalam pemenuhan 

persyaratan-persyaratan menjadi terhambat dan memakan waktu yang lama 
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didalam pelaksanaan. Dan wawancara yang dilakukan melalui key informan 

berdasarkan penelitian ini belum berjalan secara optimal dan dapat didapat 

dijawab “kurang baik” kemudian terdapat hambatan-hambatan dalam 

memenuhi prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan batuan pada 

Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. 

2.5 Pertambangan dilihat dari Perspektif Islam 

Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu 

pertambangan, memuat masalahan bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam 

bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Ali „Imran Ayat 14 : 

                                  

                                   

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan 

disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). 

Pada ayat ini, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan 

salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya. Emas dan 

perak adalah salah satu objek galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. 

Dan ini semua Allah ciptakan untuk kesenangan hidup didunia bagi manusia. 
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Sehingga manusia terlena untuk merasakan kesenangan hidup yang telah Allah beri. 

Manusia melakukan pertambangan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan 

yang telah dibuat. Kegiatan usaha tersebut adalah Pertambangan Tanpa Izin. 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan banyak menimbulkan 

dampak negatif salah satunya bagi lingkungan yaitu dapat merusak lingkungan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Aruum Ayat 41 :  

                                          

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

perbuatan tangan manusia, supaya Allah, merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(kejalan yang benar). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Ar-Aruum Ayat 41 ini  

bahwasanya manusia merupakan makhluk hidup yang di muka bumi ini dapat 

menyebabkan kerusakan di darat dan di laut salah satunya usaha pertambangan. 

Dikarenakan usaha pertambangan ini dapat menimbulkan dampak negatif, salah 

satunya adalah dapat merusak lingkungan baik itu rusaknya hutan di lingkar tambang 

maupun tercemarnya aliran sungai. Sehingga manusia harus dapat menjaga 

kelestarian lingkungan dimuka bumi dan bukan untuk merusaknya. Didalam 

melakukan pertambangan tidak boleh sembarangan dalam memperlakukan 

lingkungan dan harus didukung dengan peraturan dan perundang-undangan.  
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Kemudian didalam Surah Al-Baqarah Ayat 30 mengatakan bahwa Allah SWT 

telah menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yaitu sebagai khalifah dibumi 

atau sebagai pemimpin.  

                                     

                                

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." 

 Manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin yang diberikan wewenang 

dalam upaya mencari ridha Allah SWT, memakmurkan, melestarikan alam, 

mengelola alam demi terwujudnya dan kesejahteraan segenap umat manusia. 

Pertambangan apabila dikelola dengan baik merupakan modal dalam pembangunan 

nasional. Sehingga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan 

memperhatikan kelestraian hidup sekitar. 
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2.6 Defenisi Konsep 

Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah : 

- Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib di 

kerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi 

secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan 

program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan , visi dan misi suatu 

organisasi. Setiap pegawai seharusnya melakukan kegiatan yang lebih rinci 

yang di laksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian 

tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai 

kemampuan dan tuntutan masyarakat. 

- Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin 

merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

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

pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu pada dasarnya dilarang. Jadi, 

aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau 

badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut 

tersebut jika mendapat dari pemerintah/ pemerintah daerah yang mengikatkan 

perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang 

bersangkutan. 
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- Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan 

galian (mineral, batubara, migas dan sebagainya.Pada dasarnya kegiatan 

pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masayrakat atau badan hukum 

atau badan usaha dapat diklasifikasi menjadi dua macam yaitu:  

2.7 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah penjelasn terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan jelas makapenulis membuat kerangka berpikir sebagaimana 

terterapada gambar dibawah ini : 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

‘ 

 

Sumber : Peraturan emerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara 

1. Persyaratan Administratif 

2. Persyaratan Teknis 

3. Persyaratan Lingkungan 

4. Persyaratan Finansial 

Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Riau  dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan 

Batubara 
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2.8 Konsep Operasional  

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis mengacu pada 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Riau. Adapun indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Izin Usaha 

Pertambangan 

Mineral Logam 

dan Batubara) 

 

1. Persyaratan 

Administratif 

 

 

Persyaratan yang harus di penuhi oleh 

masing-masing jenis usaha pertambangan 

yaitu: 

a. Badan usaha 

b. Koperasi 

c. Perseorangan 

d. Perusahaan firma dan komanditer 

 

2. Persyaratan 

Teknis 

 

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 

geografis lintang dan bujur sesuai 

dengan ketentuan sistem informasi 

geografi yang berlaku secara nasional 

3. Persyaratan 

Lingkungan 

 

Persyaratan mematuhi peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan 

hidup dan pengelolaan lingkungan hidup 

4. Persyaratan 

Finansial 

 

a. Bukti penempatan jaminan 

kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi  

b. Bukti pembayaran harga nilai 

kompensasi hasil lelang 

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


