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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Konsep negara hukum kesejahteran atau sering juga disebut negara 

hukum modern, fungsi negara tidak hanya sebatas fungsi Eksekutif, Legislatif 

dan Yudikatif. Fungsi negara dalam hukum kesejahteraan adalah pelayan 

masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteran masyarakat. 

 “Indonesia sebagai negara hukum modern atau yang sering 

disebut dengan Welfarestate (Negara Kesejahteraan) harus mampu 

mewujudkan kesejahteran warga negaranya dengan ikut campur 

tangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam negara 

kesejahteraan pemerintah mengambil peran aktif  dalam mewujudkan 

kehidupan ekonomi masyarakat agar terjadi distribusi kekayaan secara 

merata  kepada  seluruh  masyarakat”.
1
 

 

Dalam hal ini maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten  

Wonogiri didalam memberikan segala bentuk perizinan nantinya  harus  

memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Hukum perizinan 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, yang keberadaannya berguna dan 

tidak menimbulkan bahaya terhadap kehidupan. “Apabila dalam aktivitasnya 

terdapat penyimpangan maka akan terdeteksi oleh publik secara melembaga 

dan tersedia mekanisme kontrol, serta pertanggungjawaban”.
2
 

Keadaan alam Kabupaten Wonogiri yang berupa gunung dan 

perbukitan menjadikan Kabupaten Wonogiri memiliki potensi bahan galian 
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mineral yang cukup besarbaik logam maupun non logam.
3
 “Bahan galian 

mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk oleh alam memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur yang membentuk 

batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.
4
 

Warga masyarakat Wonogiri banyakyang melakukan kegiatan 

pertambangan, terutama pertambangan batuan jenis batu Tuf karena batu Tuf 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lokasi pertambangaan batuan Tuf di 

Kabupaten Wonogiri terdapat di wilayah Kecamatan Wonogiri, Kecamatan 

Wuryantoro dan Kecamatan Nguntoronadi. Bertambanya penduduk dan 

adanya perkembanga disektor lain, maka dengan sendirinya berdampak pada 

pemanfaatan bahan galian.  

Dalam    mengatisipasi  eksplorasi  yang  berlebih  harus  ada  kontrol  

masyarakat  atau  pemerintah  melalui  izin. Menurut Sjachran Basah: “Izin 

adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5
 

Hal-hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali 

diperkenakan dengan tujun agar dalam ketentuan-ketentuan yang 

bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.
6
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 “Batu Tuf adalah satu jenis batuan volkanik, yang biasanya 

berasosiasi dengan batu apung sehingga berat jenisnya relatif kecil dibanding 

dengan batuan yang lain. Batu Tuf sering dimanfaatkan untuk tungku, giring, 

tanah urug dan furniture”.
7
 

Pengertianan pertambangan adalah “salah satu jenis kegiatan yang 

melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi arti 

dari tambang tempat terjadinya kegiatan penambangan”.
8
 “Sedangakan 

penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari 

dalam bumi.
9
 

Dasar hukum terkait Izin Usaha Pertambangan  telah di atur dalam  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Dalam hal ini karena 

penelitian ini di wilayah Kabupaten Wonogiri maka berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri.  

Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum (kesejateran 

sosial) pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan 

(staatsbemoeienis) dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang 

diperbolehkan menurut hukum. “Oleh Karena itu, pemerintah diberi 
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kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan Perundang-

undangan, dengan kata lain pemerintah diberi kewenangan legislasi”.
10

 

Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten Wonogiri Nomor 16  

Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten 

Wonogiri Izin Usaha Pertambangan (IUP) sendiri dikeluarkan oleh Bupati 

apabila pertambangannya dilakuakan di wilayah satu kabupaten dan apabila 

wilayah pertambangan lintas kabupaten dalam satu provinsi maka  Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat 

rekomendasi  dari  Bupati. 

Kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai dikelurkannya Izin 

Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan dapat meningkatakan kesejahteran  

masyarakat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tetang Pertambangan Mineral dan Batubara  

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Tujuan dari pemberian 

izin usaha pertambangan (IUP) adalah pembinaan usaha pertambangan dan 

pengawasan usaha pertambangan sehinga diharapkan dengan Izin Usaha 

Pertamabangan (IUP) memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar 

besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kesejahteran masyarakat tersebut bukan hanya untuk 

pelaku usaha pertambanagan, namau juga masyarakat disekitar tambang 

seperti penjual makanan untuk memenuhi kebutuhan penambang namun juga 

pelaku home industri yang mengunakan bahan dasar batu Tuf.  
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Kesejahteraan masyarakat memiliki cakupan yang sangat luas karena 

kesejahteran yang diinginkan bukan semata-mata kesejahteran material 

maupun spiritual, melainkan kesejahteraan yang simbang antara keduanya. 

“Dalam hal ini yang dimaksud dengan kesejahteran masyarakat adalah 

perasaan yang ada pada masyarakat terhadap kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup baik primer, sekunder  dan tersier”.
11

 

Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur   

otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas, yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah.  

Salah satu fungsi dari Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral adalah  

sebagai penyelenggara unsur pemerintah dibidang Pengairan Energi Sumber  

Daya Mineral dan sebagai pengawas terhadap usaha pertambangan secara 

terencana, sistematis dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Aktifitas penambangan di wilayah Kecamatan Wonogiri, Kecamatan 

Wuryantoro dan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri masuk 

wilayah sabuk hijau (green bell) Waduk Gajah Mungkur. Berdasarkan 

pengamatan penulis dilokasi pertambangan kegiatan penambangan tersebut 

berdampak negatif terutama sedimentasi Waduk Gajah Mungkur akan tetapi 

mengapa pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan izin untuk penambang 

batu Tuf dilokasi tersebut, apakah dengan adanya pertambangan tersebut ada 
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pengaruh peningkatan kesejahteran masyarakat Kabupaten Wonogiri. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mangadakan penelitian dengan judul Pengaruh Izin Usaha 

Pertambangan Batu Tuf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Wonogiri 

 

B. Rumusan Masalah  

   Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di 

Kabupaten Wonogiri? 

2. Apakah Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf terhadap 

Peningkatan Kesejahteran masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) di Kabupaten Wonogiri 

2. Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf terhadap Peningkatan 

Kesejahteran masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian biasanya dibagi dua, yakni kegunaan akademik 

atau kegunaan teoretis, yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsih 

bagi kepentingan akademik dan penguatan teori tertentu. Kegunaan penelitian 

yang kedua adalah kegunaan praktis, yakni kegunaan yang berguna bagi 

kepentingan di luar akademik atau teoretis.
12

 

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 

diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pendapat tentang perkembangan 

teori hukumterkait dengan Perizin Usaha Pertambangan. 

2. Bagi Penulis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya mengenai Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Wonogiri 

sebagaimana telah di ataur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri. 
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E. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatau cara yang harus 

dilakuakan untuk mencapai tujuan dengan mengunkan alat-alat tertentu. 

Sedangakan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Suatu usaha dimana 

dilakukan mengunakan metode tertentu.
13

 

Dalam melakukan penelitian agar memudahkan peneliti dan terlaksana 

dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut 

1. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian 

ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan 

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 

masyarakat.
14

 

Sehingga dengan metode penelitian yuridis sosiologis ini diketahui 

apakah pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Wonogiri 

telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan 

Mineral di Kabupaten Wonogiri, serta dengan adanya Izin Usaha 

Pertambangan apakah dapat mensejahterakan masyarakat Wonogiri. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif. 

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau  gejala-gejala lainnya.
15

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.
16

 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana tentang pengaruh 

Izin Usaha Pertambangan terhadap peningktan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Wonogiri. 

3. Jenis Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, 

dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh 

informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian.
17

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 

Data sekunder terdiri atas : 
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1) Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang 

berhubungan dengan permasalah penelitian ini adalah sebagi 

berikut: 

a) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah 

Pertambangan  

c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara 

d) Peraturan Daerah Kabupten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten 

Wonogiri  

e) Peraturan Perundangan lain yang menyertainya 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti dokumen yang berisi 

informasi, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

perizinan. 
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3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
18

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung dan 

relevan dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakuakan dalam penelitian untuk menemukan konsepsi-konsepsi atau 

teori-teori dengan menelaah buku-buku literatur, laporan dan 

lainnya.Bahan pustaka ini dapat merupakan bahan primer ataupun 

bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik 

dan jenis-jenis yang berlainan.
19

 

b.  Studi Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan ini dilakuakan dengan cara mempelajari 

objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

1) Lokasi Penelitian 

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini 

penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pengairan Energi 
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Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri dan lokasi 

penambangan batu Tuf di Kabaupaten Wonogiri. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi di Kabupaten Wonogiri karena penulis 

tinggal di Kabupaten Wonogiri.  

2) Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan  sebagai  subyek  

adalah Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten 

Wonogiri yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Izin 

Usaha Pertambangan  berdasarkan Peraturan Daerah Wonogiri 

Nomer 16 Tahun 2012 tentang Perizinan. Dalam penelitian ini 

penulis lebih khusus meneliti mengenai pengaruh Izin Usaha 

pertambangan terhadap peningkatan Kesejahteran masyarakat. 

Dalam hal ini studi lapangan yang akan dilakukan penulis 

dengan cara sebagi berikut: 

3) Wawancara  

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data informasi 

dengan bertanya langsung kepada responden tentang segala sesuatu 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara langsung ini 

bersifat wawancara tidak berstruktur dimana wawancara yang 

diajukan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
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wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
20

 

Responden yangakan diwawancari dalam penelitian ini 

adalah Kepala Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral 

Kabupaten Wonogiri dan Pelaku Usaha Pertambangan di 

Kabupaten Wonogiri. 

4) Pengambilan Sampel  

Hanya responden yang diwawancarai yang mempunyai 

pengetahuan tentang Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten 

Wonogiri dan pelaku usaha pertambangan dan kesejahteraan 

masyarakat Wonogiri. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode 

pedekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakuakan dengan 

analisis data yang meliputi Peraturan perundang-undangan, literatur serta 

ketentuan yang ada kaitannya dengan Perizinan Usaha Pertambangan 

dihubungakan pendapat responden di lapangan. Data-data yang telah 

didapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif setelah itu dilakukan 

pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan 

masalah. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab 

terbagi dalam sub-ub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan skripsi ini. Sistem penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang tinjauan umum tentang 

Tinjauan  Dasar Negara Hukum dan Kebijakan  Tata Usaha,  Tinjauan  Umum  

Usaha  Pertambangan  Batu Tuf, Tinjauan Umum Hukum Lingkungan, 

Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Masyarakat, Tinjau Umum 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi uraian tentang 

gambaran umum Kabupaten Wonogiri,  Gambaran Lokasi  Pertambangan,   

Gambaran  Dinas  Pengairan  Energi  Sumber  Daya  Mineral, Pengaruh Izin 

Usaha Pertambangan Batu Tuf terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

masyarakat, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten  

Wonogiri. 

  Bab IV Penutup, berisi uraian kesimpulan dan saran. Pada bab ini 

penulis memberikan kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang 

dibahas dan saran atas dasar dari hasil penelitian dan pembahasan. 


