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ABSTRAK  

 

MUHAMMAD YUSUF. HS, (B11112644), PENEGAKAN HUKUM 
TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GOLONGAN C  
TANPA  IJIN (STUDI KASUS TAHUN 2014 S/D TAHUN  2016 DI KAB 
GOWA), dibawah bimbingan  Slamet Sampurno S . sebagai 
Pembimbing I dan  Wiwie Haryani,  sebagai Pembimbing II.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan 

hukum terhadap pertambangan golongan C tanpa ijin yang terjadi di kab 
Gowa sejak Tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2016.  

Penelitian dilakukan pada Kantor Polres Gowa dengan melakukan 
wawancara dengan Kanit Tipidter Satuan Reskrim Polres Gowa. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini.  

Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) 
Penanganan perkara Pidana Pertambangan Tanpa Ijin yang terjadi di 
kabupaten Gowa sangat bagus terbukti dengan adanya beberapa kasus 
yang diproses dan sudah di limpahkan ke kejaksaan  untuk disidangkan 
dengan pasal yang dilanggar  158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Jo Pasal 
109 Jo Pasal 116 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan 
Hidup Jo Pasal 55, 56 ayat (1) Ke -1 KUH Pidana. (2) Penerapan 
ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana pertambangan 
tanpa izin dan Tanpa ijin Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta hukum yang di 
temukan pada saat penyidikan, baik berupa keterangan para saksi dan 
dengan adanya barang bukti maupun pengakuan tersangka yang 
semuanya bersesuan dengan pasal yang di sangkakan sehingga Pihak 
Kepolisian telah melakukan penyidikan dan selanjutnya melimpahkan 
kepada Kejaksaan untuk dilkukan proses penuntutan. 
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ABSTRACT 

 

MUHAMMAD YUSUF. HS, (B11112644), LAW ENFORCEMENT ON THE 
CRIMINAL ACTION OF MINING GOL. C WITHOUT PERMISSION 
(CASE STUDY YEAR 2014 S / D YEAR 2016 IN KAB GOWA), under the 
guidance of Slamet Sampurno S. as Supervisor I and Wiwie Haryani, 
as Supervisor II. 
 

 This study aims to determine the extent to which law enforcement 
on mining C group without permission that occurred in the Gowa regency 
since the Year 2014 Until the Year 2016. 

 The study was conducted at the Gowa Police Station by conducting 
an interview with Kanit Tipidter of Gowa Police Reskrim Unit. Further data 
obtained are analyzed by qualitative techniques and then presented 
descriptively describing, describing and describing in accordance with the 
problems closely related to this research. 

 The results of the study and discussion show that (1) The handling 
of the Unlicensed Mining Crime case in Gowa district is very good with 
several cases processed and already transferred to the prosecutor's office 
for trial with article violated 158 RI Law Number 4 Year 2009 Jo Article 109 
Jo Article 116 of Law RI Number 32 Year 2009 About Jo's Environment 
Article 55, 56 paragraph (1) The -1 Criminal Code. (2) The application of 
material criminal provisions to unauthorized mining crime cases and 
without environmental permit is in accordance with the applicable law, 
based on legal facts found at the time of the inquiry, whether in the form of 
witness statements and with evidence or the acknowledgment of the 
suspect, all of whom are in contravention of the article in the suspect, so 
that the Police have investigated and subsequently delegated to the 
Prosecutor for the prosecution process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian 

lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi 

sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi 

kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, 

kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun  

semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, 

pertambangan merupakan  usaha untuk menggali berbagai potensi-

potensi yang terkandung dalam perut bumi.1 

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang 

terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk 

kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan 

penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di 

dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau 

pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), 

namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh 

perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi. Istilah hukum 

pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu mining 

law. Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang 

                                                           
1 H.Salim HS. 2004. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Hlm. 7. 
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penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam 

tanah".Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau 

pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan 

usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam 

perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan 

antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan 

tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang 

mengelolanya. 

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (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, penGolonganahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan 

adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, penGolonganahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) 

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.2 

                                                           
2 "Undang-Undang Di Bidang Pertambangan" Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet. Pertama 2009, 

Hal  
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Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai 

dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera. Pada dasarnya 

pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di 

Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada 

umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda Sehingga, 

sampai dengan pemeritahan Orde Lama, secara konkret pengaturan 

pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih 

mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi 

menjadi hukum pertambangan Indonesia.  

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa 

pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut 

dengan Indische Mijnwet 1899 (IM 1899) salahketentuan yang terdapat 

dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899), mengatur tentang ketentuan 

kontrak antara pemerintah hindia Belanda dengan pihak Swasta. 

Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama 5A Contract. Pasal 

tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau 

kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan. Pada tahun 

1928, Belanda mulai melakukan penambangan Bauksit di Pulau Bintan 

dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala Sulawesi. Setelah 

masa Perang Dunia II (1950-1966), produksi pertambangan Indonesia 

mengalami penurunan. Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia 

merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama diberikan kepada PT. 

Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia). Berdasarkan jenis 
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mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, 

yaitu: pertama, Pertambangan Golonganongan A, meliputi mineral 

strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, 

batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, 

Pertambangan Golonganongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: 

emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, 

Pertambangan Golonganongan C, umumnya mineral mineral yang 

dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua 

Golonganongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis 

batu, limestone, dan lain-lain 

Eksploitasi mineral Golonganongan A dilakukan Perusahaan 

Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. 

Sementara eksploitasi mineral Golonganongan B dapat dilakukan baik 

oleh perusahaan asing maupun Indonesia.Eksploitasi mineral 

Golonganongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun 

perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia 

dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang 

KP (Kuasa Pertambangan). 

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebagai 

Negara merdeka dan berdaulat para pemimpin bangsa saat itu melakukan 

perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang 

pertambangan. Namun setelah melalui berbagai proses perdebatan dan 

mosi, maka kemudian ditetapkan peraturan pengelolaan bidang 

pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Pengganti 
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Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus 

bidang pertambangan. Hampir bersamaan dengan Perpu itu pemerintah 

RI pada saat itu menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang 

Minyak dan Gas Bumi. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan Indische 

Mijnwet 1899 (IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 37 tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-

ketentuan dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899) dengan hanva 

mengganti otoritasnya saja sebagai contoh: Setiap kata Ratu dan 

Gubernur Jenderal dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899), masing-

masing diganti menjadi milik nasional dan Pemerintah saja pada Perpu.3 

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada 

pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, 

konflik dengan masyarakat lokal, konflik sector pertambangan dengan 

sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Gowa  Provinsi 

Sulawesi Selatan dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa 

banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin sehingga 

mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Untuk 

                                                           
3 Bambang Yunianto dkk, “Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya 

terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia, 

Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hal 19 
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pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap 

komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana.  

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin 

atas benda di tanah  maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum 

berupa sebuah Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 

2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa 

Izin . Adapun ketentuan Inpres yang dimaksud antara lain Instruksi ke tiga 

ayat 1 diinyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan 

masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan 

hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan 

usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan 

represif secara hukum serta ayat  memperhatikan alokasi sumber daya 

alam bagi masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (31) yang isinya ”Masyarakat hukum adat 

adalah kelompok masyarakat   yang secara turun temurun bermukim di 

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, 

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 

hokum”.4 

                                                           
4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Pertambangan di Kab. Gowa sangat dominan permasalahan yang 

berhubungan  dengan masyarakat hukum adat setempat karena ketika 

dilakukan penegakan hukum yang banyak ditemukan pelakunya untuk 

PETI adalah anggota masyarakat adat karena kebanyakan wilayah 

tambang di Kab. Gowa adalah merupakan milik masyarakat. Dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan tidak 

mengakui hak-hak adat sehingga wilayah-wilayah adat juga bisa diberikan 

kuasa pertambangan (Pasal 16). Resiko yang muncul dari perbedaan ini 

adalah bahwa masyarakat yang mempertahankan hak adatnya boleh jadi 

diakui oleh Undang Undang Pokok Agraria tetapi disangkal oleh Undang 

Undang Pertambangan.5 

Kegiatan tambang batubara yang ada di Kab. Gowa memiliki 

dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan 

adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan 

menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem yang 

ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan 

permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan 

banyaknya jalan-jalan di Kab. Gowa yang mengalami patah dan tidak 

adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan. 

Berbicara penegakan hukum lingkungan tentang Pertambangan 

tanpa izin (PETI) di Kab. Gowa, maka akan ditemukan kasus pidana yang 

timbul akibat pertambangan seperti contoh kasus yang baru-baru ini 

                                                           
5 Bernadinus Steni dan Susilaningtyas, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 

dalam berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP, Seri 

Position Paper Reformasi KUHPNo. 33/2007, Jakarta, 2007 
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marak dibicarakan yaitu contoh Insiden longsornya tambang batu bara di 

Bukit Bual, Ngalau Cigak, Kecamatan Talawi, Kota Sumatera Barat, 

sebanyak 32 pekerja tambang tewas, menderita luka bakar, dan beberapa 

lainnya masih terperangkap di gua tambang akibat kelalaian operasi 

tambang. 

Pemilik tambang underground (bawah tanah) dengan izin kuasa 

pertambangan (KP)   yang masa berlakunya sudah kadaluwarsa adalah 

seperti Ashari Setiawan, SE  yang melakukan operasi produksi mineral 

batuan yang  merupakan 1 (satu) dari 46     (empat puluh enam) KP yang 

telah dikeluarkan Pemerintah Kota Gowa. Dari total 46 KP itu, 8 KP di 

antaranya merupakan izin tambang bawah tanah operasi produksi dan 39 

diantaranya yang merupakan izin tambang eksplorasi. Ashari setiawan, 

SE mendapatkan izin dengan No. Sk 274/IV/2015 untuk masa operasi 

selama 2 tahun mulai tanggal 2 April 2015 s/d 2 April  2017, Fatalnya izin 

KP masa berlaku izin usahanya telah lewat (kadaluwarsa) dan tidak  

terdaftar di Direktur Jenderal  Minerbapabum. 

Selain itu juga banyak kasus pertambangan tanpa izin lainnya 

yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Timika Irian Jaya, ada juga 

Kabupaten Kota-waringin Barat tepatnya di daerah Kecamatan Arut Utara. 

Tambang emas yang terdapat di kecamatan ini tidak saja terdapat di 

daerah daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banyak 

pada daerah lainnya. 

Dilihat dari sisi regulasinya, izin pertambangan eksplorasi dan 

operasi produksi mineral bukan logam dan batuan termasuk batu bara 
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dibagi 2 (dua) yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu 

Bara (PKP2B) yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Kuasa 

Pertambangan (KP) yang izinnya dari Pemerintah Daerah. Sejak era 

Otonomi Daerah, pemberian izin KP menjadi tidak terkendali karena 

daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin itu. Hal ini menimbulkan 

dampak terjadinya kasus-kasus tambang, salah satunya adalah kasus 

penambang yang terjadi di Gowa . Pada dasarnya kasus ini sudah marak 

terjadi namun masyarakat yang ada disekitranya terlalu apatis dengan 

dampaknya salah satunya adalah insiden baru-baru ini terjadi yaitu 

terdapat  kubangan yang sangat dalam yaitu sekitar 20 meter  yang 

diakibatkan oleh bekas galian dari aktivitas penambangan tersebut. 

Insiden tersebut menewaskan seorang anak yang bernama Nurwahidah 

berusia 9 tahun. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 7 November 2016 di 

Dusun Bontobila,  Kec. Pallangga. Pada Kasus ini lebih difokuskan pada 

Kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan orang lain mati dan 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka . 

Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di 

Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat 

sehingga perlu Penegakan Hukum yang lebih baik, hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya kasus Illegal Mining/Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 

yang terjadi di Indonesia yang hingga sampai saat ini masih dominan, 

sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi 

”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Pertambangan 
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Golongan. C  Tanpa Izin (Studi  Kasus Tahun 2014 Sampai Dengan 

Tahun 2016 di  Kabupaten Gowa)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas maka diangkat permasalahan 

antara lain: 

1. Faktor Penyebab maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di 

Kab Gowa ? 

2. Bagaimana kendala penegakan hukum atas Kasus Pertambangan 

Tanpa Izin (PETI) di Kab. Gowa ? 

C. Tujuan Penulisan :  

1. Untuk mengungkapkan faktor penyebab maraknya Pertambangan 

Tanpa Izin (PETI) di Kab Gowa. 

2.  Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam  penegakan 

hukum Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kab. Gowa. 

D.  Manfaat Penelitian. 

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain : 

1. Secara teoritis : 

1.a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dan pengembangan    ilmu hukum pidana di Indonesia 

khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan. 

1.b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para 

pembaca tentang tindak  pidana pertambangan. 
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2. Secara Praktis : 

2.a.  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat 

penegak hukum dalam rangka Penanganan Perkara tindak 

pidana pertambangan. 

2.b.   Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa 

Penuntut Umum, Hakim   dalam memproses kasus perkara 

Tindak pidana Pertambangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hukum Pidana  

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

Belanda yaitu Strafrech. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. 

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam 

hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.  

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 

dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian 

strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah 

hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari 

bahasa Belanda.6  

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana 

Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa: 7 

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan 

kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu 

akibat yang berupa pidana”.  

 

 

 

                                                           
6 Wirdjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 

hlm. 1  
7 Sofjan Satrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.  
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Selanjutnya, beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) 

mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut: 

a. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah 

keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-

perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.  

b. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan 

dan diberikan arti: hukum pidana materil yang menunjuk pada 

perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat 

dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, 

yaitu: - bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap 

yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga 

bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum 

dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif 

merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk 

dipertanggung jawabkan menurut hukum.  

c. ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah 

alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk 

memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan 

yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut 

kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati 

oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, 

yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.  
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B. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang 

hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 

tindak pidana.  

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 

disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

kenakan hukuman ( Pidana).  

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana 

memberikan defenisi mengenai delik yakni Delik adalah “ Suatu perbuatan 

atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang ( pidana)”. 8 

Adapun Simons masih dalam buku yan sama merumuskan 

strafbaarfeit adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dlakukan 

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungg jawabkan 

atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum. 

 

                                                           
8 Andi Hamzah,1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.hlm.71. 
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 

dalam kehidupan masyarakat. 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana  

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 

dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 

III.  Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 

adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal 

ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada peanggaran tidak 

ada yang diancam dengan pidana penjara,tetapi berupa pidana 

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi 

dengan ancaman pidana penjara. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 

pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 12 yang 

dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau 

tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari 
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perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 

melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya 

pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil 

sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 

adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 

selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 

mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 

tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 

Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 

pemembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum 

atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang 

terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan 

ini, akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya. 

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 

pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan sengaja 

(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 

dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 

mengandung 13 unsur kesengajaan.Sedangkan tindak pidana 

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 

tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
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komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 

pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 

perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan 

berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini 

terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil maupun secara materil.Bagian terbesar tindak pidana 

yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 

murni dan tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif 

yang tidak murni 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 

dibedakan antara indak pidana terjadi seketika dan tindak 

pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau 

berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 

seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 

aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 

itu masih berlangsung terus, yang disebut juga 

voordurendedellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai 

tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  
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f. Berdasarkan  Sumbernya dapat dibedakan antara tindak 

pidana umum dan tindak pidana khusus.  Tindak pidana umum 

adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai 

kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III) 

sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak 

pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. 

g. Dilihat dari  subjeknya dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia ( tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 

orang) dan tindak pidana propria ( tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).  Pada 

umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 

berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 

tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. 

Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang 

khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 

tertentu saja. 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 

penuntutan maka dibedakan antar tindak pidana jasa dan 

tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan 

ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan 

dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak 

pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila 

terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
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mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam 

perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu 

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 

yang berhak. 

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 

maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentk pokok, 

tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang 

diperingan. Di lihat dari berat ringannya, ada tindak pidana 

tertentu yang dibentuk menjadi: 

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 

dapat juga disebut dengan bentuk standar;  

2. Dalam bentuk yang diperberat; dan  

3. Dalam bentuk ringan.  

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 

lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam 

rumusan, sementar itu dalam bentuk yang diperberat dan/ 

atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur 

bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi 

bentuk pokoknya atau pasal 16 bentuk pokoknya, 

kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 

memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 

rumusan. karena ada faktor pemberatnya atau faktor 

peringannya ancaman pidana terhadap tindak pidana 

terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu 
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menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk 

pokoknya 

j. Berdasarkan kepentingan umum yang di lindungi maka 

tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung 

pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 

peraturan perundang-undangan. Sistematika 

pengelompokkan tindak pidana bab perbab dalam KUHP 

didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 

berdasarkan ketentuan hukum yang dilindungi ini maka 

dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. untuk 

melindungi kepentingan hukum dalam kepentingan Negara, 

dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara 

(bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi 

kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk 

kejahatan terhadap penguasa umum (bab VIII KUHP), 

untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak 

kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian 

(bab XXII KUHP), penggelapan (bab XXIV KUHP), 

pemerasan dan pengancaman (bab XXIII KUHP) dan 

seterusnya. 

3. Teori Pemidanan 

a) Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 

dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
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pada umumnya diartikan sebagai hukum,sedangkan “pemidanaan” 

diartikan sebagai penghukuman.  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 

penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena 

pempidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si 

terpidana, korban, dan juga masyarakat.Karena itu teori ini disebut juga 

teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 

jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 

takut melakukan kejahatan tersebut. 

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 

upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 

upaya pembinaan bagi upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 

serupa. Pemberian pidana atau pempidanaan dapat benar-benar 

terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:  

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang- undang;  

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang;  

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam 

KUHP yang ditetapkan pada UU No.1 tahun 1964 Jo UU No.73 tahun 

1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan 

dalam UU No.1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16 Prp 
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tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No.18 Prp 

tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.  

Meskipun Wetboek van Strarecht (WvS) peninggalan penjajah 

Belanda sudah tidak terpakai lagi di Negara kita ini, tapi sistem 

pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun 

dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.  

Dalam masalah pempidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 

biasa diterapkan dari jaman W.v.S belanda sampai dengan sekarang 

yakni dalam KUHP: 

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 

tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah 

dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. 

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok 

penjara.  

2.  Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 

kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.  

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 

untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pempidanaan dan tujuan 

sebenarnya untuk apa pempidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami 

Chazawi teori pempidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga 

Golonganongan besar, yaitu : 

1. Teori absolut atau teori pembalasan ( vergeldings theorien),  

2.  Teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien),  

3. Teori gabungan ( vernegings theorien).   
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b) Teori tentang tujuan pemidanaan  

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)  

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 

adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 

vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai 

pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, 

dan Leo Polak.  

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau 

suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 

menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat 

yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. 

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :9 

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau 
wakil tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan 
melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarnya. 
 
 
Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:10 

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau 
penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari 
kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi 
pelakunya (synthese) atau mengembalikan suatu keadilan 
atau kembali tegaknya hukum (these). 

 

 

                                                           
9 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana dan stelsel pidana, PT Raja Grafindo, 

Jakarta, hlm.155.   
10 Ibid., hlm.156.   
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Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa:11 

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan 
masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut 
aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang 
setimpal pada penjahat pelakunya. 

 
2. Teori Relatif atau teori tujuan (Doel Therien).  

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar 

hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. 

Oleh karena itu pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka 

disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa 

mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der 

maatshappeljikeorde). 

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham 

yang merupakan aliran – aliran dari teori tujuan yaitu prevensi 

khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa 

pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud 

mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakuan tindak 

pidana lagi. Sedangkan prevensi umum bahwa  pengaruh pidana 

adalah untuk mempengaruhi tingakah laku anggota masyarakat 

untuk tidak melakukan tindak pidana. 

3. Teori Gabungan ( Vereningingstheorien)  

Teori absolut dan teori relative tentang pempidanaan,muncul 

teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan 

                                                           
11 Ibid.   
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dalam hukum pidana,akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula 

unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat 

pada tiap pidana. Teori ketika ini muncul karena terdapat 

kelemahan dalam teori absolut dan teori relative.  

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan para ahli ( hukum pidana ), ada 

yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur 

pembalasan dan prenvensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik 

beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe 

menyatakan :12 

“Orang tidak menutup mata pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada 
ciri – cirinya , dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana 
adalah suatu sanksi – sanksi itu.”  
 
Adapun Teori –teori Pempidanaan yaitu tujuan pidana yang 

biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni: 

1. Reformation  

Berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi 

orang baik dan berguna bagi masyarakat .Masyarakat akan 

memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi 

jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan 

tujuan yang lain seperti pencegahan.  

 

 

                                                           
12 Andi hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Pradnya Paramit, 

Jakarta, hlm. 36.   
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2. Restraint  

Berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan 

tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti 

masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga 

kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa 

lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan 

dengan itu ia tidak berada ditengah-tengah masyarakat.  

3. Retribution  

Yakni pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 

kejahatan.sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang 

bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang 

beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, 

bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak 

kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta 

bagi penjahat (Magna Charta For Law Breaker).  

4. Deterrence  

Yakni menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai 

invidual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat 

akan jera atau takut untuk elakukan kejahatan, melihat pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa, bagi yang mengkritik teori ini 

merupakan bahwa sangat kurang adil jika untuk tujuan 

mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana 

dikorbankan untuk menerima pidana itu. 
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C. Pertambangan  

1. Definisi Pertambangan  

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau 

sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan 

dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini 

menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu 

kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan 

keuntungan besar bagi pengelolanya. 

2. Ketentuan Perundang- undangan tentang Pertambangan 

dalam hukum positif  

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

mineral dan batubara (“UU Pertambangan mineral dan batubara”).  

Pasal 158 :  

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, 
IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, 
pasal 40 Ayat (3), pasal 48, pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) 
atau Ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. 
 
 

Pasal 159 :  

Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja 
menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan 
keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 
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10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. 
 

Pasal 160   

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 37 atau Pasal 
74 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.,00 
(Dua Ratus Juta rupiah)”. 

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi 
melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. 
 

Pasal 55 ayat (1) KUHP pidana :  

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  

1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 

yang turut serta melakukan perbuatan;  

2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  

3. Hukum Pertambangan  

Hukum pertambangan merupakan salah satu satu bidang 

kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas 

dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:  

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan rakyat”  
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Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang 

bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan 

industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara 

perusahan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat 

umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk 

melakukan kegiatan pertambangan. 

 Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh 

Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan 

adalah:  

“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian 
(tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara 
Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.13 
 
Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai 

kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 

diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara.  

                                                           
13Salim HS, 2010, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo. hlm.8.    
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Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan 

filsofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 

2009,yaitu :  

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;  

2. Pengusaan Negara;  

3. Tujuan penguasaan Negara.  

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewengan 

untuk mengusai sumber daya mineral dan batubara. Makna 

pengusaan Negara ialah :  

Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh 
(Volldigebevoegdheid) untuk menetukan kebijaksanan yang 
diperlukan dalam bentuk mengatur (regelan), mengurus ( 
besturen) dan mengawai ( toezichtouden) penggunaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam nasional.14 

Pada hakekatnya, tujuan pengusaan Negara atas sumber 

daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi 

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 

kesehateraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang 

menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :  

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan 

berdaya saing.  

2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;  

                                                           
14Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII press .hlm. 219.    
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3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 

baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam 

negeri; 

4. Mendukung dan menumbuh kembangan kemampuan nasioanl 

agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan 

internasional;  

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan 

Negara, serta mencipatkan lapangan kerja untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat;  

6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan 

usaha pertambangan mineral dan batubara. ( Pasal 3 Undang-

undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan 

Batubara ).  

4. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan  

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak 

pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana 

lainnya, yang sebagaian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha 

pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan 

kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana 

tersebut adalah sebagai berikut:15  

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin  

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara 

mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam 

                                                           
15 Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta. 

Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 248   
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yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal 

tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan 

pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari 

Negara/pemerintah.  

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak 

memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang 

diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang 

yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 

48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”  

2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu  

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan 

data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh 

pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, 

laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, 

agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar 

sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP 

tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya 

dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap 

pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU 
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pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar)16  

3) Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak  

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha 

pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan 

ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan 

ekploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah 

tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh 

informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 

dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan 

galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan 

hidup (pasal 1 angka 15)  

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan 

didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau 

IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut 

merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan 

pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).17 

4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan 

kegiatan operasi produksi.  

                                                           
16 Ibid.hal 249.   
17 Ibid   
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Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada 

prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah 

untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan 

memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan 

usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan 

eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan 

usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan 

prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. 

Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi 

setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan 

operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. 

Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 

2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 

dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-. 

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat 

untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika 

melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung 

melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi 

pemegang IUP eksploitasi.18  

5) Tindak pidana pencucian barang tambang 

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya 

pencucian uang atau money loundering, dimana uang yang 

berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa 

                                                           
18 Ibid.hal.250   
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keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang 

pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, 

penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para 

penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi 

barang tambang yang sah.  

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining 

loundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00  

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak 

mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah 

pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, 

sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan 

kerjasama antara aparat kementrian pertambangan, pemerintaah 

daerah setempat, dan kepolisian.19 

6) Tindak pidana mengahalangi kegiatan usaha pertambangan 

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari 

pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya 

sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha 

pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer karena 

adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.  

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan 

jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, 

                                                           
19 Ibid. hal 251.   
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sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, 

dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan 

menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak 

diteruskan.  

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha 

pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00,-. 

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan 

pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, 

sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko 

sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko 

yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek 

sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan 

senang.20  

7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang 

pejabat pemberi izin. 

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih 

banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh 

penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan 

juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat 

pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang 

                                                           
20  Ibid .   
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yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan 

dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan 

kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara 

dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.  

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi 

terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang 

perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya 

tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik 

dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.21 

8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum  

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu 

organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. 

Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya 

disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh 

menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. 

Dalam badan hukum kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. 

Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka 

badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang 

bertanggungjawab dalah pengurusnya. 

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum 

dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 

163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU 

                                                           
21Ibid.hal 252.   
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tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. 

Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha 

(Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum 

yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara 

kesatuan RI.  

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh 

suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah 

badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain 

pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. 

Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman 

berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari 

ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.  

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman 

tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha 

dan/atau pencabutan status badan hukum.  

9) Pidana tambahan 

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok 

dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang 

pertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda 

merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut 

pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :  

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak 

pidana. 
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b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana  

c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana 

terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau 

pencabutan status badan hukum.22 

 
D. Izin Usaha Pertambangan  

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang 

atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :  

a. illegal mining  

iligal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau 

masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. 

b. legal mining  

legal mining merupakan kegiatan pertabangan yang dilakukan oleh 

badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). 

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa 

inggris yaitu mining permit . (IUP) merupakan.“ izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan” ( pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 

tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)”.23 

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :  

1. adanya izin;  

                                                           
22 ibid.   
23 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertamabangan Mineral 

dan Batubara.  
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2. usaha pertambangan  

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan 

pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan.Usaha 

Iertambangan atau mining business merupakan :  

“Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang 
Meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,ekploitasi, eksploritsi, 
Studi kelayakan ( feasibility study), kontruksi, penambangan, 
pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjaulan, serta 
kegitan pasca tambang”.24 
  

Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefiniskan 

pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. 

Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui;  

1. Kondisi geologi regional,  

2. Indikasi adanya mineralisasi. 

Kondisi geologi regional merupakan keadaan stuktur dan 

kompisisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu.Indikasi adanya 

mineralasasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang 

terdapat pada suatu wilayah pertambangan. 

Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan 

untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :  

1. Lokasi bahan galian;  

2. Bentuk bahan galian;  

3. Dimensi bahan galian;  

                                                           
24 Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 
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4. Sebaran bahan galian; 

5. Kualitas dan sumber daya teruktur dari bahan galian dan;  

6. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 

1. Izin Pertambangan Rakyat ( IPR)  

Kegiatan pertambangan tidak hanya dberikan hak kepada BUMN, 

Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk 

setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. 

Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui 

Izin pertambangan rakyat ( IPR).  

Pengertian izin pertambangan rakyat, dijampui dalam Pasal 2 ayat 

(3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 

tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 

1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 

tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3) 

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,ekspitasi, 
eksplorasi,pengelolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan 
penjualan.  
 
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 dalam wilayah pertambangan 
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rakyat dngan luas wilayah dan investasi terbatas.  Unsur-

unsurnya,meliputi :  

1. Adanya izin,  

2.  Adanya usaha pertambangan,  

3.  Wilayahnya pada pertambangan rakyat,  

4. Luas wilayah terbatas dan  

5. Investasi terbatas.  

Izin merupakan pernyataan yang mengabulkan atau persetujuan 

yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan 

pertambangan. Usaha perambangan merupakan kegiatan dalam 

rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan 

kegiatan:  

1. Penyelidikan umum;  

2. Ekploitasi;  

3. Studi kelayakan;  

4. Kontruksi;  

5. Penambangan; 

6.  Pengelolah dan pemurnian ;  

7. Pengakutan dan penjualan serta 

8. Pascatambang.  

2. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat  

Izin pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh 

bupati/walikota dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota 

berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat 

yaitu : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara.   

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan 

rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :  

1. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan 

rakyat.  

2. Pasal 1 angka 32 , memuat tentang rumusan wilayah 

pertambangan rakyat. 

3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat 

dilaksanakan dalam suatu Wilayah pertambangan rakyat .  

4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambagan 

rakyat .  

5. Pasal 22 , mengatur tentang criteria untuk menetapakan wilayah 

pertambangan rakyat.  

6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang 

rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai 

wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan 

sebagai wilayah pertambangan rakyat.  

7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai 

pedoman,prosedur,dan penetapan wilayah pertambangan rakyat.  
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8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai criteria da mekanisme 

penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah kabupaten/kota.  

9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan 

dalam bentuk izin pertambangan rakyat.  

10. Pasal 67 , mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan 

izin pertambangan rakyat.  

11. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat.  

12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan 

rakyat.  

13. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang 

izin pertambangan rakyat.  

14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin 

pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah 

kabupaten/kota.  

15. Pasal 73 , mengatur tentang pembinaan.  

16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolahan dan 

pemurniaan.  

17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang 

harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.  

 

E. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan 

peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam 
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menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, 

kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan 

dampak negatif.  

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan 

pertambangan, dari sejak kegiatan ekploitasi sampai dengan kegiatan 

penetapan tambang ( mine clousure). Dampak yang disajikan oleh 

Joseph F. Catrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan 

pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang 

ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan 

eksplorasi, meliputi :  

1. Terjadi pembongkaran tanah ;  

2. Menumpuknya sampah ;  

3. Terjadi erosi dijalan raya pada saat dilakukan penggalian ;  

4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;  

5. Pencemaran / polusi udara ; 

6. Parit mengandung udara ;  

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan 

penambangan ( in the mining and milling phase ), meliputi :  

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ;  

2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local  

3. Terjadi pengikisan ( erosi ) dan pengendapan ( sedimentasi ) 

sungai dan danau . Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada 

penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ; 
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4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam 

berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama 

proses operasi ;  

5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukan dan air tanah ;  

6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan– 

batuan pada wilayah pembuangan limbah ;  

7. Terjadi kebisingan dan debu.  
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BAB III 

   METODE  PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Tempat  pada penelitian  ini adalah mencakup seluruh wilayah 

pertambangan  yang berada di Kabupaten Gowa. 

B. Jenis Penelitian / Pendekatan 

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian hokum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan undang undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).25 

Penelitian dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis (ius 

constitutum) di dalam penyelesaian masalah hukum dari isu dan fakta 

hukum yang ada. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang 

diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (Ius Constituendum) 

ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan 

yang secara positif telah terumus jelas (Ius Constitutum) untuk menjamin 

kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari 

seorang hakim (judgements) pada waktu hakim memutuskan suatu 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 

93. 
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perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan 

kemaslahatan bagi para pihak yang berpekara. 

C. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui studi 

keputakaan / studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian 

hukum normatif (Legal Research), sehingga data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

a. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang 

berhubungan erat dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu : 

a) Kitab Undang Undang Pidana 

b)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Pertambangan 

d)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  

Mineral dan Batu Bara. 

e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

dan  Perlindungan Lingkungan Hidup. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan 

atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan 

hukum primer yaitu 
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1) Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang 

relevan dengan  masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait 

dengan penelitian. 

2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet 

yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum Tertier, yakni 

bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan 

hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. 

D. Teknis Analisis bahan Hukum 

Teknis analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi 

kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, 

diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalis 

secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak 

berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan 

kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan 

teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan 

dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik 

kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari 

sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan 

metode analis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat 

mengantarkan kepada suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Letak Geogafis dan Potensi Tambang Kabupaten Gowa  
  

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang berada pada bagian 

selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa 

berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai. 

Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Jeneponto, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.  

Gambar 1 

Peta Administrasi Kabupaten Gowa 
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Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama 

dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah 

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah 167 dan 726 

Dusun/lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa 

dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 

kecamatan, yakni : Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, 

Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Manuju, Kecamatan Parigi, 

Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan 

Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu. Selebihnya 27,74% merupakan 

dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan, 

yakni: Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pattalasang, Kecamatan 

Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Barombong, 

Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Bontonompo, 

dan Kecamatan Bontonompo Selatan.  

Kabupaten Gowa merupakan sentra produksi material tambang 

jenis mineral baik logam, non logam, maupun batuan. Sentra produksi 

tambang ini hampir merambah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten 

Gowa.Khusus mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan sangat menjadi 

prioritas masyarakat Kabupaten Gowa. Berikut data potensi bahan 

tambang Kabupaten Gowa.   
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Tabel 1 

Data Potensi Tambang Kabupaten Gowa 

No 

Jenis Tambang 

Lokasi 
 

Mineral Logam 
Mineral Non Logam 

 

1.  Emas, Perak  Borongsapiri, Bulu 
Bincanai, Batu rappe, 
dan Bangkoa  

2.  Tembaga, 
Timah, Seng 

 
 

Borongsapiri, Bulu 
Bincanai, Batu rappe, 
dan Bangkoa  

3.  Batubara  Kampung Botong, 
Sapaya, dan Desa 
Gantaring  

4.   Belerang (Sulfur)  Bulukaca  

5.   Batu Apung  Tombolo dan Bulukaca  

6.   Bentonit  Danau Mawang  

7.   Zeolit  Biringbulu  

8.   Oker  Batubilaya dan 
Pattalasang  

9.   Kaolin  Sapaya  

10.   Lempung  Pallangga, Bajeng, dan 
Bontonompo  

11.   Pasir  Dataran rendah dan 
sepanjang Sungai 
Jeneberang  

12.   Batu Sungai  Dataran rendah dan 
sepanjang Sungai 
Jeneberang  

13.   Tanah Timbunan  Samata, Pallangga, 
Pattalasang, dan 
Bontomarannu  

Sumber data : Inventarisasi Distamben Kab. Gowa Tahun 2015 
 

Data potensi tambang diatas telah membuktikan bahwa 

Kabupaten Gowa merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang baik 

mineral jenis logam, non logam, maupun batuan. Disamping itu pula 

setiap kecamatan memiliki karakteristik bahan tambang yang tergantung 
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dari letak geografis baik yang berada di dataran tinggi maupun yang 

berada di dataran rendah suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa.  

Salah satu wilayah yang banyak terjadi PETI yaitu di Kab. Gowa, 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah daerah yang terletak di kawasan 

dataran rendan dan tinggi dengan luas 1.883,33 m2 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provensi Sulawesi Selatan,  yang mana 

sejarahnya tidak terlepas dari sejarah penambangan mineral bukan logam 

dan bebatuan yang riwayat kehadirannya diawali oleh usaha tambang 

pada zaman pemerintahan Belanda. Namun selain pertambangan mineral 

bukan logam dan bebatuan juga ada pertambangan mineral seperti pasir. 

Dunia pertambangan mineral bukan logam dan bebatuan pada dekade 

terakhir ini, semenjak resesi terjadi di Indonesia dan pelaksanaan 

Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diterapkan tahun 2001 telah 

merubah paradigma masyarakat sehingga muncul pendapat-pendapat 

yang akhirnya menimbulkan masalah nasional dengan berkembangnya 

penambangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

yang selanjutnya menjadi penambangan tanpa izin yang dicukongi oleh 

penyandang dana, di dukung dengan tata niaga perbatubaraan ataupun 

mineral dan bebatuan serta pasir  yang mengakibatkan konsumen bebas 

membeli pasir dari penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan 

pasir dilakukan secara terbuka (open pit) maupun tambang dalam 

(underground mining) menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa 

dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, 

menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem 
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tambang dalam mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan 

permukaan tanah dan terganggunya muka air tanah. Maraknya tambang 

yang diduga ilegal yang beroperasi dikabupaten Gowa semakin 

merajalela. dan terlihat dibeberapa kecamatan dengan bebas membuka 

lahan se enaknya tanpa memiliki izin bahkan tidak memikirkan resiko yang 

akan ditimbulkan tehadap pemukiman warga, dan juga tak di ketahui 

bahwa beberapa lokasi tambang telah dikelola oleh Perusahaan daerah 

(PERUSDAH) itupun sudah memiliki area tersendiri alias peta blok dari 

dinas pertambangan  Kab.Gowa dan dinyatakan resmi beroperasi namun 

disisi lain ada yang ganjil disekitar kawasan tersebut seperti halnya 

dengan lokasi tambang yang ada didesa timbuseng Bollangi kecamatan 

Pattallassang salah satunya telah dikelolah oleh PERUSDAH namun 

kenyatannya beberapa lokasi tambang liar lainnya dianggap telah 

merugikan istansi tersebut dengan menjual nama PERUSDAH namun 

pada dasarnya tidak memiliki izin dari dinas pertambangan Gowa. 

Berdasarkan penelusuran wartawan media Kasus dan beberapa 

wartawan lainnya bahwa banyaknya tambang liar yang beroperasi 

dikabupaten Gowa dan menggunakan alat berat serta melakukan 

pengerukan tanah dan penggalian batu gajah diluar daripada area yang 

dinyatakan resmi dan hal sudah memprihatinkan . 

Menurut warga yang ada dilokasi area tambang menuturkan dan 

telah menyadari sendiri bahwa beberapa tambang yang tidak jelas izinya 

masih saja beroperasi begitupun beberapa alat berat yang melakukan 

pengerukan tanah se-enaknya sudah sangat jauh dari titik kordinat dan 
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akhirnya dapat menimbulkan bencana besar bagi warga khususnya 

kecamatan Pattallassang bahkan telah mengancam  keberadaan salah 

satu sekolah yang sangat dekat dengan lokasi pengerukan tanah  yakni 

sekolah satu atap (satap) SDI Ganrang Jawa ll dengan jarak - + 100 

m,dengan bebasnya beberapa oknum pengelolah tambang liar diBollangi 

dengan demikian diduga karena tidak lepas dengan adanya oknum yang 

bermain dilokasi tambang tersebut. 

Dan salah satunya yang berinisial Bsr yang telah mengaku 

sebagai ajudan dari pada orang nomor satu dikabupaten Gowa ini turut 

terlibat,dan salah satu pengelolah tambang sebagai mitra kerja 

Perusdah  mengatakan bahwa beberapa titik lokasi yang tidak jelas izinya 

tetap membayar kepada oknum yang berinisial Bsr, namun kita tidak tahu 

uang itu masuk di kas daerah atau tidak,begitupun alat berat yang 

beroperasi diluar titik area Perusdah yang jelas ada oknum yang bermain 

dan tetap juga melakukan pembayaran secara rutin  terhadap Perusdah. 

Dinas pertambangan Gowa saat diminta tanggapan oleh 

wartawan kasus terkait penambang yang punya izin begitupun dengan 

penambang liar yang selama ini telah beroperasi dikabupaten Gowa dan 

khususnya dikecamatan Pattallasang melalui kabid pertambangan Ir 

Miriantrisno menjelaskan terkait tambang ditimbuseng Bollangi kecamatan 

pattallassang bahwa dia tidak megetahui kalau ada tambang liar yang 

beroperasi.  

Kasi pertambangan Gowa Ir Marlina bahwa tambang yang 

diBollangi layak beroperasi karena mempunyai izin dari pertambangan 
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sedangkan keterangan dari pada bagian pengawasan  pertambangan 

Gowa Ir Rasyid terkait keberadaan dari pada sekolah satap SDI Ganrang 

Jawa ll dianggap aman karena jarak masih ada 500 meter dan masih jauh 

dari lokasi tambang yang dikelolah oleh Perusdah. namun kenyataanya 

sampai saat ini pihak pertambangan Gowa belum juga turun dilokasi 

tambang  untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan 

tersebut. 

Sedangkan pihak PERUSDAH dalam hal ini direktur utama Drs. H 

Haruna Rahim untuk dimintai tanggapan terkait perusahaan tambang 

yang dikelolah oleh Perusdah khususnya dikecamatan Pattallassang sulit 

ditemui lantaran lagi sibuk namun rekan-rekan wartawan diarahkan 

langsung melalui bagian pengawasan internal yakni Ilyas dan telah 

membenarkan bahwa tambang yang beroperasi dibollangi kecamatan 

pattallassang ada yang dikelolah oleh Perusdah dan salah satu mitra kerja 

kita yang mengelolah langsung dilokasi tersebut adalah H sila dengan 

bukti pembayaran yang dilengkapi dengan kuwitansi. 

 
B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Pertambangan 

Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa 

Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan 

kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, 

sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang 

dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai 

peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa 

yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.  
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Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa 

izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 

158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan 

Ayat (2), dan Pasal 164. Menurut penuturan Kepala Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Gowa, Syafruddin Ardan, SE, (wawancara tanggal 

1 April 2016) terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal 

mining di Kabupaten Gowa.  

“Kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining merupakan hal 

yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin 

merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi 

lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar”. 

 

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian 

serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas 

Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. 

Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Hal 

tersebut dikemukakan oleh Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres 

Gowa, IPDA Andi Masruni, (wawancara tanggal 3 April 2016) terkait 

maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kab.  

Gowa. 

“Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa ini dalam 

3 (tiga) tahun terakhir mengalami trend peningkatan yang sangat 

signifikan dan merupakan masalah serius yang harus mendapat 

penanganan khusus dari aparat Kepolisian”. 
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Berikut  tabel jumlah kasus kejahatan pertambangan tanpa izin di 

Kabupaten Gowa.  

Tabel 2 
Data Jumlah Kasus Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin 

di Kabupaten Gowa 

      Sumber data: Distamben Kab. Gowa dan Polres Gowa 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kejahatan pertambangan tanpa 

izin yang ditangani oleh Polres Gowa dari laporan Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Gowa baik yang menggunakan pompa, lowder, 

maupun excavator pada tahun 2011 tercatat ada 7 kasus yang dilaporkan 

dan tidak ada diselesaikan sama sekali oleh pihak Kepolisian sehingga 

persentase laporan tidak selesai adalah 100%, sedangkan pada tahun 

2012 terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan tidak ada satupun kasus yang 

diselesaikan oleh Polres Gowa, dan pada tahun 2013 kasus kejahatan 

pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Gowa mengalami 

peningkatan menjadi 13 kasus dan diselesaikan 5 kasus oleh Polres 

Gowa sehingga persentase laporan yag diselesaikan adalah 38,46% dan 

No Tahun 
Jumlah 

Lapor 

Jumlah 

laporan 

Selesai 

Jumlah 

laporan 

tidak 

selesai 

Presentase 

(%) 

Laporan 

selesai 

Presentase 

(%) 

Laporan 

tidak selesai 

1 

2 

3 

2011 

2012 

2013 

7 

9 

13 

- 

- 

5 

7 

9 

8 

- 

- 

38,46% 

100% 

100% 

61,54% 

 Jumlah 29 5 24   
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persentase laporan tidak selesai yakni 61,54%. Jadi, jumlah kasus 

mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa mulai 

dari tahun 2011 sampai 2013 adalah 29 kasus, dan kasus yang 

diselesaikan atau dilimpahkan oleh pihak Polres Gowa ke kejaksaan 

hanya 5 kasus.  

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di 

Kabupaten Gowa tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. 

Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal 

mining di Kabupaten Gowa yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam 

penelitian, sebagai berikut :  

1. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya 

kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan 

tanpa izin/ illegal mining di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi. Sulitnya 

mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan 

tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Penulis 

berhasil memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah tertangkap tangan 

oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dan Polres Gowa 

sedang melakukan pertambangan tanpa izin. SUJIRAH DG BULANG (46 

tahun) (wawancara tanggal 10 April 2015) yang mengatakan : 

“Saya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin jenis mineral 

pasir karena saya sulit mendapatkan lapangan kerja, dan dengan 

adanya kegiatan ini saya bisa mempekerjakan 20 (dua puluh) 

pemuda yang menganggur di desa saya”. 

 

Dari pernyataan pelaku diatas jelaslah bahwa faktor ekonomi 

merupakan faktor utama seseorang melakukan pertambangan tanpa izin 
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di Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai teori sosialis yang dikemukakan oleh 

Marx dan Engels (Made Darma Weda 1996: 16) bahwa “kejahatan timbul 

disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam 

masyarakat”. 

2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah 

ditentukan 

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/illegal mining 

di Kabupaten Gowa adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-

kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi 

serta pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak 

pengangkutan (retribusi), LKMD, dll. Berikut penuturan pelaku 

pertambangan tanpa izin yang dijumpai oleh penulis di lapangan. Arsyad 

Dg Sijaya, melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin (54 tahun) 

(wawancara tanggal 10 April 2015), menuturkan bahwa :  

“Saya melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambang tanpa izin 

ini, karena apabila saya mengantongi izin dari Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Gowa saya dianjurkan atau wajib membayar 

sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi 

pendapatan saya. Jadi saya mengambil jalan pintas saja dengan 

melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk 

menghindari pajak tersebut”.  

 

Dari pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran 

pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa 

izin/illegal mining di Kabupaten Gowa. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban 

dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam 

membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian 
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disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai 

pembangunan fasilitas sarana, seperti : jalan/jembatan, kesehatan, 

pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini 

mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna 

mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)  

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama 

ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa 

izin/illegal mining di Kabupaten Gowa. Berikut adalah salah satu 

ungkapan dari salah satu pelaku pertambangan tanpa izin yang berhasil 

dimintai keterangannya mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin di 

Kabupaten Gowa oleh penulis. Sakir Dg Rate (60 tahun) (wawancara 

tanggal 12 April 2015), mengungkapkan bahwa :  

“Saya nekat melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan 

tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Gowa dan prosesnya pun berbelit-belit”.  

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan 

Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Rasyid, 

S.Sos (wawancara tanggal 13 April 2015), yang mengatakan bahwa :  

“Faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal mining 

di Kabupaten Gowa karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin 

Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya masyarakat yang 

mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami 

tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena kami juga harus bersinergi dengan Dinas 

Lingkungan Hidup mengenai AMDAL”.  
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Penuturan dari pelaku dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa diatas membuktikan bahwa 

faktor penting penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa 

izin/illegal mining di Kabupaten Gowa adalah sulitnya mendapatkan Izin 

Usaha Pertambangan (IUP). 

4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-

undangan  

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa 

izin/illegal mining di Kabupaten Gowa adalah minimnya sosialisasi yang 

dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan 

perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 

tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha 

pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Berikut 

penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang dijumpai penulis 

dilapangan. makmur Dg Tawang, penambang sirtu (wawancara tanggal 

09 April 2015), mengatakan bahwa :  

”Saya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena saya 

tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan 

harus memiliki izin sekalipun yang saya tambang/gali adalah tanah 

saya sendiri”.  

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu ketua LSM MAKAR, 

DG MANGKA, (wawancara tanggal 11 April 2015), yang memaparkan 

bahwa :  

“Dinas Pertambangan dan Energi jarang atau tidak pernah 

melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa mengenai Undang-
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Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwa 

dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari 

pihak berwenang dan apabila melakukan kegiatan tersebut tanpa 

izin diancam dengan pidana penjara atau denda”.  

 

Berdasarkan penuturan kedua responden tersebut diatas, bahwa 

minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Gowa mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan factor 

penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di 

Kabupaten Gowa.  

5. Lemahnya penegakan hukum 

 Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab 

maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten 

Gowa. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi 

keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal 

ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara 

pertambangan tanpa izin/illegal mining. Dimana dalam 3 tahun terakhir 

berjumlah 29 kasus dan diselesaikan hanya 5 kasus. Berikut pernyataan 

pelaku yang pernah ditahan di Polres Gowa terkait kejahatan illegal 

mining. H. Rijal Dg Temba (penambang sirtu) (wawancara tanggal 15 April 

2015), mengatakan bahwa :  

“Pada waktu saya ditangkap tahun lalu di lokasi dan alat saya disita 

oleh polisi karena tdk memiliki izin, saya bertanya kepada pak polisi 

tersebut bahwa mengapa cuma saya dan alat saya yang ditangkap 

dan disita padahal di lokasi tersebut terdapat banyak penambang 

yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin”.  
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Berdasarkan pengakuan dari pelaku diatas, membuktikan bahwa 

lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kejahatan 

pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, yaitu pihak Kepolisian 

masih tebang pilih dalam menangkap atau menjerat pelaku pertambangan 

tanpa izin/illegal mining.  

Adapun modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku 

kejahatan pertambangan tanpa izin menurut, Kepala Bidang Pengawasan 

Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Rasyid, 

S.Sos, (wawancara tanggal 11 April 2015) yaitu : 

“Modus operandi yang biasa dilakukan pelaku dilapangan,seperti: 

1). Melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat WIUP yang 

diberikan; 2). Melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi yang 

telah berakhir masa IUP-nya; 3). Melakukan kegiatan 

pertambangan berkedok percetakan sawah baru; 4). Melakukan 

kegiatan pertambangan berkedok normalisasi sungai”.  

 

Kepala Bidang Perizinan Tambang Dinas Pertambangan 

Kabupaten Gowa, Meriyan Trisno, (wawancara tanggal 11 April 2015) 

menambahkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

pertambangan tanpa izin, adalah :  

1. Kehilangan penerimaan negara.  

2. Kerusakan lingkungan hidup.  

3. Kecelakaan tambang.  

4. Iklim investasi tidak kondusif.  

5. Pemborosan sumber daya mineral.  

6. Pelecehan hukum.  

7. Kerawanan sosial. 
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Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin 

(illegal mining) tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian 

yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan 

penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau 

perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.  

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan 

pertambangan tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana /fasilitas umum 

serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana/infrastruktur, seperti: 

jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air, pencemaran udara 

berupa debu, perubahan kontur, perubahan alur sungai akibat 

penambangan pasir sungai, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan 

sebagainya. 

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di 

tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya 

upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan 

dalam dan berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan (tenggelam) 

dengan korban jiwa anak dibawah umur serta bencana alam lainnya. 

 
C. Upaya-Upaya Penanggulangan Maraknya Kejahatan 

Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan 

pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan masalah yang sangat 

serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak 

lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. 
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Berikut penuturan Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Gowa, 

IPDA Andi Masruni, (wawancara tanggal 3 April 2015) terkait upaya 

penanggulangan maraknya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, 

yakni :  

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai 

ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin 

dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009. 

2. Pemasangan spanduk atau pampflet tiap kecamatan akan 

bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin.  

3. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas 

pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Gowa.  

4. Menindak pelaku kejahatan illegal mining berupa pidana 

penjara dan denda.  

5. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

illegal mining.  

 

Lebih lanjut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Gowa, Syafruddin Ardan, SE, (wawancara tanggal 11 April 2015), terkait 

upaya-upaya penanggulangan maraknya pertambangan tanpa izin di 

Kabupaten Gowa, adalah : 

1. Melakukan sosialisasi bersama LSM mengenai bahaya 

melakukan pertambangan tanpa izin.  

2. Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan.  

3. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan pengusaha 

pertambangan tentang kesadaran lingkungan.  

 

Menurut penulis upaya-upaya aparat penegak hukum dan dinas 

terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan 

tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Gowa telah menempuh berbagai 

cara, yakni secara preventif dan secara represif. 
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1. Upaya Preventif  

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif tersebut, 

yakni :  

 Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana 

mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining.  

 Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

 Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai 

bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining.  

 Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap 

kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Gowa.  

2. Upaya Represif  

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan 

pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa yang tindakannya berupa 

penegakan hukum (law enforcement), yakni : 

 Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan 

memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti 

excavator dan lowder.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa 

izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri 

atas pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Maraknya 

kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa tentunya 

disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis 

diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor ekonomi, pelaku 

ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, 

sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai 

peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan 

hukum. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan 

Dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa 

izin di Kabupaten Gowa adalah upaya preventif (pencegahan), 

yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai 

ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan 
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bahaya kejahatan pertambangan tanpa izin, dan melakukan 

operasi rutin pada setiapkegiatan pertambangan di Kabupaten 

Gowa. Sedangkan upaya represif (penindakan), yaitu menindak 

tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses 

sesuai dengan hukum yang berlaku, menyita alat yang digunakan 

dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa 

maupun alat berat seperti excavator dan lowder.  

B. Saran  

1. Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di 

Kabupaten Gowa, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan 

antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan 

sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para 

pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih 

hingga perkaranya tuntas.  

3. Diharapkan agar meningkatkan volume pengawasan dengan 

membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, 

Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi 

khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan 

tanpa izin/illegal mining.  
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