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Artinya:“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah Swt dan Allah maha perkasa lagi maha 

bijaksana”
1
 (Q.S. Al-Ma’idah: 38) 
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ABSTRAK 

 
Fifi Hariyanti, 2022: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pertambangan Tanpa Izin 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana 

Pertambangan Tanpa Izin. 

 

Kegiatan pertambangan saat ini menjadi perhatian oleh masyarakat 

dikarenakan banyak para penambang yang tidak memiliki perizinan. Para 

penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan IUPR mereka tetap melakukan 

kegiatan penambangan, seperti kasus yang telah diperiksa oleh pengadilan, dan 

dijatuhi putusan oleh majelis hakim, akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, 

majelis hakim dirasakan kurang tepat dan meringankan hukuman kepada pelaku 

tindak pidana. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat 

sampai saat ini terkait kegiatan pertambangan. 

Jika dilihat dari segi hukum positif, para pelaku pertambangan tanpa izin 

menyalahi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral 

Dan Batubara. Menurut hukum pidana Islam para pelaku pertambangan tanpa 

izin sudah bisa dijatuhi hukuman karena telah melanggar ketentuan yang 

berhubungan dengan Allah SWT dan orang lain. 

Fokus kajian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Apakah penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum? 2) Bagaimana pandangan hukum 

pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin? 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin apakah telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip perlindungan hukum atau tidak. Kemudian menganalisis 

pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan 

tanpa izin. 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian pustaka, teknik pengumpulan data 

yang digunakan ialah melalui observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini 

memperoleh kesimpulan 1) Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku 

tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak sesuai dangan prinsip hak asasi manusia 

dari prinsip-prinsip perlindungan hukum, serta putusan majelis hakim kurang tepat 

karena unsur dalam pasal 158 hanya dijatuhi hukum pidana tidak dijatuhi hukuman 

denda. 2) Hukum pidana Islam para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa 

izin itu termasuk kepada pencurian dan para pelaku dapat dijatuhi hukuman 

ta’zir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia ialah negara yang sangat kaya baik dari segi 

kekayaan alam, ataupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dari negara 

indonesai untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyat Indonesai. Serta 

agar mencapai masyarakat yang adil dan makmur.  

Undang-undang 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
2
 Dengan 

demikian kekayaan alam harus mampu dikelola dan diberdayakan 

sebagaimana seharusnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraannya. 

Kekayaan alam yang berada di Indonesia contohnya seperti bahan 

emas, tembaga, perak dan pertambangan sebagainya yang menyongsong 

kekayaan Indonesia. 

Dalam melakukan suatu pertambangan harus sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku, agar dalam melakukan pertambangan 

tidak melanggar hukum yang berlaku, adapun Undang-Undang yang 

mengatur khusus tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah 

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

                                                             
2
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 

(33). 
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Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara bersifat administratif, sehingga dalam pelaksanaan 

pertambangan harus mendapatkan IUP (izin usaha penambangan) dari 

Bupati atau wali kota, gubernur, dan menteri. 

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwasanya pertambangan harus 

memiliki perizinan usaha pertambangan yang berbunyi: 1) Usaha 

pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat 

standar; dan/atau, c. Izin. 3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf 

terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi 

Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin 

Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan. 4) 

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan 

berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah 

provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3 

Dalam pasal 158 undang-undang nomor. 3 tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Setiap orang yang 

melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                             
3
 Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan 

batu bara pasal 35. 
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35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Namun, dalam pelaksanaan pertambangan tidak semuanya 

melakukan sebuah perizinan sesuai dengan Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. Seperti kasus-kasus yang telah 

masuk kepada pengadilan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan 

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN 

Sag, putusan dan pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ 

Pid.B/2014/PN Srl dan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. dalam pasal 158 dijelaskan bahwa 

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
4
 

 

Dalam pasal tersebut, mempunyai unsur-unsur bagai pelaku 

pertambangan tanpa izin yaitu: 1) Unsur setiap orang, ialah bagi setiap 

orang yang melakukan suatu pertamabangan tanpa izin. 2) Unsur 

pertambangan tanpa izin, ialah bagi setiap orang yang melakukan 

pertambangan tanpa izin tidak sesuai dengan pasal 35 Undang Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

                                                             
4
 Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan 

batu bara pasal 35 
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Sehingga pertambangan tanpa izin merupakan sebuah perbuatan 

tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana dalam 

pertambangan tanpa izin tersebut juga berdampak kepada bencana alam 

dan kerusakan bagi lingkungan. 

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa setiap umat muslim 

tidak boleh merusak lingkungan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-

A’raf ayat 56 yang berbunyi: 

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 

Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik” 

Dengan demikian bahwa Islam melarang keras terhadap kerusakan 

yang ada di bumi, akan tetapi Islam membolehkan memanfaatkan sesuatu 

yang berada di bumi tanpa berdampak negatif. Namun dalam pemanfaatan 

apapun yang berada di bumi tidak boleh berlebihan. 

Dalam hukum pidana Islam perbuatan tindak pidana pertambangan 

tanpa izin dikenal dengan tindak pidana pencurian atau jarimah. Dan 

perbuatan pencurian itu dilarang dalam Islam karena dapat merugikan 

orang lain dan berdampak negatif bagi orang lain. 

Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam 

akan mendapatkan sanksi atau ganjaran sesuai dengan hukum Pidana 
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Islam. Seperti pencurian atau jarimah akan mendapatkan hukuman hudud 

atau ta’zir. 

Di Indonesia masih banyak yang melakukan pertambangan tanpa 

izin seperti kasus yang telah masuk kepada pengadilan dan hakim telah 

menjatuhkan putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 

341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, putusan dan pengadilan Negeri Sarolangun 

Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl dan putusan Pengadilan Negeri Bale 

Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa hakim mempunyai wewenang 

yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak 

pidana. Sehingga sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim 

wajib memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam 

pemeriksaan ini melalui bukti dan saksi. Kemudian hakim mengadili 

terhadap perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dan yang 

terakhir ialah memutus suatu perkara, yaitu terdakwa benar-benar bersalah 

atau tidak dan hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada 

terdakwa. 

Akan tetapi, dalam hal mengambil keputusan untuk menghukum 

terdakwa terkadang hakim memberikan pertimbangan yang kurang tepat, 

yang dapat merugikan kepada terdakwa. 

Sebelumnya kasus pertambangan tanpa izin dalam putusan 

pengadilan masih belum ada yang meneliti dari sudut pandang Undang-

Undang Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan 
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Batubara. Sehingga hal ini penting untuk diteliti agar memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat 

 Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin membahas kasus  

tersebut untuk dijadikan penelitian dengan penulisan yang berbentuk 

skripsi dengan mengangkat judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN 

TANPA IZIN”. 

B. Fokus Penelitian 

Dari pembahasan di atas, peneliti mempunyai fokus penelitian 

diantaranya yaitu: 

1. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan 

tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum? 

2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak 

pidana pertambangan tanpa izin? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari fokus penelitian, maka dalam peneliti mempunyai 

tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

pertambangan tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

perlindungan hukum. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku 

tindak pidana pertambangan tanpa izin. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

a. Dari penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan dari segi 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan 

tanpa izin. 

b. Dari hasil penelitian ini agar bisa menjadi referensi untuk 

penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan 

terutama bagi penulis, dab memperoleh gelar serjana hukum di 

fakultas syariah Universitas Negeri Kiyai Haji Ahcmad Siddiq 

Jember   

b. Diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi para penambang 

tanpa izin dimanapun berada diseluruh Indonesia 

c. Diharapkan memberikan pandangan dalam menjaga kekayaan alam 

yang berada diseluruh Indonesia 

d. Diharapkan agar dapat manfaat bagi kampus Universitas Negeri 

Kiyai Haji Ahcmad Siddiq Jember ialah dibidang referensi baru 

dan penelitian barau dalam penegakan hukum terhadap 

pertambangan tanpa izin yang menggunakan Undang-Undang 

Nomor. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Barubara. 
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E. Definisi Istilah 

Dalam hal ini peneliti memerlukan mencantumkan definisi istilah, 

agar pembaca lebih mudah memahami dan menginterpretasikan dari judul 

yang telah ditetapkan. Untuk itu, peneliti mencantumkan beberapa 

pengertian yaitu sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu perbuatan untuk 

melakukan hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum tersebut. 

Sedangkan kalau dilihat dari subjeknya, dapat diartikan secara sempit 

yaitu penegakan yang dilakukan oleh petugas dalam penegakan hukum 

atau subjek. Sedangkan dalam arti luas, ialah melakukan suatu 

tindakan penegakan yang dilakukan oleh yang aparatur upaya 

memastikan apakah aturan yang berlaku itu berjalan dengan baik atau 

tidak. Dengan demikian penegakan hukum itu harus dilakukan secara 

paksa untuk menertipkan aturan yang ada.
5
 

Penegakan hukum bisa juga diartikan secara objeknya, yaitu 

dalam arti luarnya, penegakan hukum merupakan penegakan aturan 

untuk mencapai keadilan yang terdapat di masyarakat. Sedangkan dari 

arti sempit ialah penegakan terhadap norma yang tertulis. Maka 

dengan demikian, penerjemahan perkataan” law enforcement” ke 

dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan 

hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan 

                                                             
5
 Assiddiqi Jimly, Penegak Hukum (Bandung: Alumni, 2009), 6. 



 

 

9 

peraturan” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan 

hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya 

ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan 

dikembangkannya istilah “the rule of law” vs “the rule of just law” 

atau dalam istilah “the rule of law and not of man” vs istilah “the rule 

by law” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule 

of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan 

dalam artinya yang formal, melakukan mencakup pula nilai-nilai 

keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah 

“the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man” 

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan 

suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh 

orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan 

sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar 

sebagai alat kekuasaan belaka. 

2. Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang dengan sengaja 

atau tidak disengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum 

tindak pidana sebagai mana yang terdapat dalam KUHP. 

a. Semua orang yang melakukan, serta menyuruh, dan ikut 

melakukan dalam perbuatan. 
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b. Semua orang yang menyalah gunakan kekuasaan, melakukan 

kekerasan, mengancam, dan memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan. 

Sedangkan pelaku ialah semua orang yang melakukan, 

menyuruh, dan yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan 

hukum yang melanggar undang-undang baik dengan sengaja atau tidak 

sengaja yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang 

terdapat dalam unsur undang-undang. Dapat kita pahami bahwa orang 

yang melakukan tindak pidana dapat dikelompokkan diantaranya ialah: 

a. Semua orang yang melakukan ialah orang ini bertindak sendiri 

untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 

b. Semua yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini perlu 

paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan, 

jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi 

dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 

c. Semua orang yang turut melakukan turut melakukan artinya disini 

ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini 

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang 

melakukan dan orang yang turut melakukan.
6
 

3.  Pertambangan Tanpa Izin 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

                                                             
6
 Sudaarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1996), 115. 
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yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau 

pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan partambangan. 

Pertambangan tanpa izin merupakan pertambangan yang tidak 

memiliki perizinan pertambangan yang sesuai dengan pasal 35 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara.  

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam memudahkan pembaca dalam skripsi yang dibuat ini, skripsi 

ini mempunyai susunan pembahasan, bagian inti dan bagian akhir kemudian 

disimbolkan dengan Bab I bagian pendahuluan sampai dengan Bab V yang 

merupakan sebuah bagian penutup. Sistematika dalam penulisan skripsi ini 

diurutkan dari bab per bab ialah sebagai berikut: 

Bab I, mengidentifikasi tentang pendahuluan, latar belakang, pokok 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II, berisi tentang uraian tentang kajian kepustakaan yang di 

dalamnya mencangkup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan 

dengan masalah penelitian, yaitu penegakan hukum, pertambangan tanpa 

izin, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, Pandangan Hukum Islam Terkait dengan pertambangan tanpa 

izin. 
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Bab III, memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian seperti metode pendekatan dan jenis penelitian, sumber 

bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data 

agar mendapat hasil yang akurat, dan tahap-tahap penelitian 

Bab IV, berisi tentang penyajian dan analisis data yang berisi 

tentang putusan pengadilan terhadap pertambangan tanpa izin, analisis 

penegakan hukum terhadap putusan pengadilan terhadap pertambangan 

tanpa izin berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan 

pertambangan tanpa izin dalam pandangan hukum pidana Islam. 

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

pembahasan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi ini penelitian menggali informasi dari penelitian-

penelitian yang sebelumnya untuk sebagai bahan perbandingan, baik dari 

segi kekurangan dan kelebihan. Selain itu, peneliti menggali informasi 

dengan menggunakan skripsi dalam rangka mendapatkan reverensi terkaid 

dengan teori yang berkaitan dengan judul yang digukan sebagai landasan 

teori ilmiah. 

1. Riswandi, merupakan mahasiiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Alaudin Makasar Tahun 2016 judul “Penyelesaian Kasus 

Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambang Pasir di 

Kabupaten Gowa)”
7
. 

Penelitian skripsi mempunyai dua fokus penelitian. Pertama, 

penelesaian kasus penambang Ilegal yang ada di Pengadilan Negeri 

Sunguminasa? Dan yang kedua saksi terhadap yang dijatuhkan 

pengadilan Negeri Sunguminasa? 

Jenis penelitian ini adalah notmatif empiris, yaitu penelitian 

yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian langsung di 

masyarakat dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini 

bersifat menjelaskan secara kualitatif dan seta pengumpulan datanya 

menggunakan dokumentasi interview dan observasi. 

                                                             
7
Riswandi, “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan 

Pasir di Kabupaten Gowa” (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2016), 1. 
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Sedangkan saksi yang diberikan kepada pelaku ialah saksi 

pidana terhadap pelaku penambang pada golongan C yang diharapkan 

memberikan efek jera kepada para pelaku. 

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan penambangan tanpa izin. 

Adapun perbedaan dalam penelitian dengan peneliti lakukan 

ialah subjek penelitiannya, karena dalam penelitian yang saya teliti 

ialah meneliti tentang penambangan emas tanpa izin. Sedangkan 

didalam skripsi ini membahas atau meneliti tentang pertambangan 

pasir ilegal. 

2. Chandara Jeriko Lavian, mahasiswa yang Studi Magister Ilmu Hukum 

Uniiversitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 judul 

tesis “Tindakan Pidana Terhadap Penambang Ilegal bagi perusahaan 

yang Memiliki Penggalian Liar (Penegak Hukum atas Pertambangan 

Tanpa Izin/Peti).
8
 

Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah pertama, 

bentuk penggalian tambang ilegal dan pandangan hukum? Kedua, 

tanggung jawab pidana bagi perusahaan yang melakukan penggalian 

ilegal? Ketiga, proses terhadap penegakan hukum bagi perusahaan 

yang melakukan pertambangan ilegal? 

                                                             
8
Jerico Lavian Candra, “Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan 

Pertmbang Tanpa Izin” (Tesis, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020), 1. 
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Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang 

menggunakan pendekatan UU dan konseptual yang bersifat diskripsif 

analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. 

Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana 

ilegal mining baik IUP, IPR, atau IUPK. Dan pertanggungjawaban 

perusahaan bagi yang melakukan penambangan tanpa izin dikenakan 

sanksi pidana dan denda, dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan 

yang melakukan pelanggaran pertambangan tanpa izin. Sedangkan 

penegakannya lakukan penyidikan dan dibawa ke pengadilan. 

Persamaan dalam skripsi ini ialah menggunakan sudut 

pandang hukum pidana, sedangkan perbedaanya ialah dari segi yang 

melakukan penambangan emas ilegal dari perusahaan dan penelitian 

yang peneliti lakukan hanya dilakukan oleh masyarakat. 

3. Jhonatan Hendri Stevanus Wiven, mahasiswa yang mengambil studi 

Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2018, judul 

“Penegakan bagi penambang emas ilegal sebagai upaya pengendalian 

perolaan dilingkungan di kabupaten Kota wingin timurr.
9
 

Skripsi ini mempunyai dua fokus penelitian pertama, 

penegakan terhadap pertambangan emas ilegal sebagai upaya 

pengendalian persoalan dilingkungan di Kabupaten Kotawaringin 

Timur? Kedua, Apa kendala dan hambatannya di dalam penegakan 

                                                             
9
Jonathan Hendry Stevanus Weven, “Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan 

Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawringin 

Timur” (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018), 1. 
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hukum terhadap penambang emas ilegal sebagai pengendalian 

persoalan di Kabupaten Kotawaringin Timur? 

Jenis skripsi ini ialah menggunakan hukum empiris, adapun 

pengumpulan data menggunakan penelitian empiris ialah data primer 

yaitu langsung ke masyarakat, sedangkan hukum sekunder ialah 

undang-undang. 

Skripsi ini mengungkap penegakan kepada penegakan 

penambang emas ilegal, serta kewenangan dalam penerbitan izin 

penambangan emas. Sedangkan hambatannya ialah adanya 

perlawanan dari penambang ilegal, kurangnya koordinasi antar 

lembaga, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyrakat, kurangnya 

jumlah aparat yang bertugas, kurangnya keseriusan dari aparat 

penegak hukum. 

Sedangkan kesamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti 

ialah dari sudut pandang hukum terhadap penambang emas tanpa izin 

dan perbedaannya ialah dari analisisnya yang digunakan oleh peneliti 

ialah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan. 

4. Budi Santoso, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta pada tahun 2018 judul “Penegakan terhadap penambang 

emas tanpa izin berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten 

Dharmsraya, Provinsi Sumatara Barat.
10

 

                                                             
10

 Budi Santo, “Penegakan Hukum Terhadap penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan 

Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmsraya, Provinsi Sumatara Barat”, (Skripsi, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 1. 
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Dalam Skripsi ini mempunyai dua fokus penelitian pertama, 

penegakan terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di kabupaten 

Dharmasaya provinsi Sumatra Barat? Kedua, penegakan hukum 

apakah sesuai dengan PERDA dan UU yang berlaku? 

Jenis skripsi ialah menggunakan penelitian empiris hal itu 

dikarenakan membahas UU dan penelitian lapangan, pendekatannya 

menggunakan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data 

wawancara, kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip. 

Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku 

penambang emas tanpa izin dikabupaten Dharmasaya provinsi 

Sumatra Barat, dimana dalam penegakan hukumnya sudah 

diberlakukan akan tetapi dalam penegakan hukumnya masih ada 

ketidak sesuaian dengan apa yang berada dalam PERDA No. 3 tahun 

2012  Dharmasaya provinsi Sumatra Barat, baik dari vonis masa 

tahanan dan denda bagi berlaku penambang emas. 

Adapun persamaan terhadap penelitian peneliti adalah 

mengenai pertambangan emas tanpa izin dan penegakan hukum 

terhadap penambang emas tanpa izin. 

Adapun perbedaannya ialah terletak pada analisis Undang-

Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, sedangkan digunakan skripsi ini adalah PERDA No.3 tahun 

2012 dikabupaten Dharmasaya provinsi sumatra barat. 
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5. Raudatul Janah Budiman Lauselang, mahasiswa Hukum Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul 

“penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal 

dikabupaten seram bagian barat (studi pada polres seram bagian 

barat).
11

 

Dalam skripsi mempunyai dua rumusan masalah pertama, 

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Seram bagian barat 

terhadap pertambangan illegal di dusun Hulung, kabupaten Seram 

bagian barat? Kedua, kendala penegakan hukum dalam penanganan 

kasus pertambangan illegal di dusun Hulung, kabupaten Seram bagian 

barat? 

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian empiris 

normatif, data yang didapat dari pihak kepolisian Seram barat, 

ataupun dari masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. 

Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana penambang ilegal di dusun Hukung, 

kabupaten Seram bagian barat yang menggunakan 3 proses, yaitu 

kerjasama dengan kepolisian dan TNI, melakukan pencegahan dengan 

melakukan patroli, dan penindakannya.  Serta kendala saat melakukan 

kerjasama dalam melakukan pencegahan penambangan tanpa izin. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan ialah 

mengenai penambangan tanpa izin dan cara penegakannya sampai 

                                                             
11

 Raudhatul Jannah Budiman Lauselang, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Studi Pada Polres Seram Bagian Barat)” 

(Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2019), 1. 
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dengan penindakannya terhadap pelaku yang melaksanakan 

penambangan tanpa izin. Untuk perbedaannya ialah terletak pada letak 

lokasi penelitian dan analisis terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 

2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

6. Muhammad Maulana, mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram 2019 berjudul “Peran 

Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di 

Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”
12

 

Dalam skripsi ini mempunyai tiga rumusan masalah pertama, 

Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengatasi 

masalah penambang liar di Desa Lamungan Kecamatan Taliwang 

kabupaten Sumbawa barat? Kedua, Bagaimana peran pemerintah 

sebagai motivator dalam mengatasi masalah penambangan Di Desa 

Lamunga Kecamatan Taliwang? Dan Ketiga, Bagaimana peran 

pemerintah sebagai Dinamisator dalam upaya tambang liar di Desa 

Lamunga Kecamatan Taliwang?. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah kualitatif deskriptif 

dengan cara pengumpulan data ialah dokumentasi, wawancara, dan 

observasi. 

Skripsi membahas tentang peran pemerintah menjadi 

fasilitator, motivator dan dinamisator bagi masyarakat dalam 

mengatasi masalah penambang liar di Desa Lamungan, Kecamatan 

                                                             
12

 Muhammad Maulana, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang 

Emas Ilegal Di Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2019), 1. 
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Raliwung, Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga dalam hal ini 

pemerintah menjadi pusat utama dalam penanggulangan masalah 

penambang emas liar. 

Persamaannya di dalam skripsi ini dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti ialah berada pada masalah pertambangan 

emas tanpa izin. Adapun perbedaanya terletak pada sudut pandang 

analisisnya, dalam skripsi ini dilihat dari sudut pandang sosial dan 

politik sedangkan untuk penelitian yang peneliti lakukan melalui sudut 

pandang Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 

7. Syahrir, mahasiswa Fakultas Social dan Ilmu Politic Universitas 

Muhamadiyah Makasar 2020 yang berjudul ”Pengawasan Pemerintah 

Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Tamalatea 

(Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal Di Desa Tamalatea Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa)”
13

. 

Skripsi ini mempunyai dua fokus penelitian pertama, 

Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan 

tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea, Kecamatan Manuju, 

Kabupaten Gowa? Kedua, Apakah faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat dalam implementasi pengawasan Pemerintah Daerah 

terhadap pengelolaan tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea, 

Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa? 

                                                             
13

 Syahrir, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Di Desa Tamalatea (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal Di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa)” (Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), 1. 
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Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu peneliti 

yang mendeskripsikan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 

proses pengelolaan tambang pasir ilegal, penelitian ini termasuk studi 

kasus yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dokumentasi. 

Dalam skripsi ini membahas tentang pengawasan Pemerintah 

Daerah terhadap proses pengelolaan SDA terkait dengan 

penambangan pasir ilegal, upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

ialah melakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi ditiap-tiap 

dusun, sedangkan faktor yang menghambat dan pendukung dalam 

pengawasan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam ialah 

partisipasi masyarakat, kualitas dan kuantitas (SDM). 

Kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah 

terkait dengan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh 

masyarakat, sedangkan untuk perbedaannya dari objek penelitiannya 

ialah tambang pasir sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti ialah 

terkait dengan penambang emas tanpa izin. 

B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

a. Pengertian penegak hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata untuk 

menegakkan hukum di masyarakat untuk dijadikan sebuah 

pedoman tindakan masyarakat yang hidup disuatu negara seperti 

Indonesia. 
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Menurut Andi Hamzah istilah penegakan hukum sering di 

salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau 

di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik 

yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknana 

sama dengan istilah belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan 

istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, 

sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, 

dan petinjuk disebut law compliance, yang berarti penenuhan dan 

penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika di pakai istilah 

penanganan hukum atau pengendalian hukum.
14

 

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum 

Merupakan suatu usaha untuk mewujidkan ide-ide dan konsep-

konsep menjadi kenyataan, sedangkan menurut Soerjono Soekanto, 

secara konsepsional, maka inti dari arti dari penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
15

 

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan 

sebuah tindakan nyata dalam penyerasian perilaku mesyarakat 

                                                             
14

 Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana (Surabaya, 

FH Universitas, 2005), 2. 
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Jakarta: 

Rajawali, 1983), 24. 
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dengan nilai-nilai atau undang-undang yang berlaku untuk 

menciptakan kehidupan yang damai dalam bermasyarakat.   

Dalam penegakan hukum itu ada beberapa proses yag harus 

di jalankan secara nyata yaitu kepatuhan dan pemberian saksi. 

Kepatuhan, yang merupakan suatu perbuatan harus sesuai dengan 

hukum yang ada atau harus taat terhadap hukum yang ada. 

Pemberian saksi, pada proses ini merupakan suatu pemberian 

sanksi kepada sesorang atau suatu kelompok yang melakukan 

pelanggaran hukum yang berlaku dimasyarakat, sedangkan bagi 

sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa saksi pidana penjara, 

pidana dinda serta pidana kurungan yang membuat pelaku merasa 

menderita dan memberikan esfek jera.
16

 

b. Aspek penegak hukum 

Dalam penegakan hukum itu terdiri dari suatu aspek yang 

harus diketahui ialah aspek pidana, perdata, dan administrasi. 

Adapun aspek pidana merupakan suatu tindakan pemberian saksi 

nyata dalam mewujudkan suatu keinginan dalam penafsiaran 

hukum pidana agar memberikan efek penderitaan. Atau hal tersebut 

memberikan suatau larangan terhadap perbutan yang bertentangan 

dengan hukum yang berlaku. 

Adapun aspek secara perdata ialah karena adanya ingkar 

janji dengan orang lain atau lebih dari satu orang dan itu 

                                                             
16

 Jonathan Hendry Stevanus Weven, “Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan 

Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawringin 

Timur” (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018), 4. 
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menyebbakan melanggar hukum terhadap apa yang dibuatnya, 

dengan demikian maka seseorang tersebut harus menggugat 

kepengadilan. Sedangkan dalam apspek administrasinya yaitu 

dilakukan oleh penguasa atau pejabat yang mempunyai wewenang 

dalam memberikan suatu keputusan dan memberikan dampak 

kerugian kepada masyakat ataupun badan hukum. Dengan 

demikian yang merasa dirugikan itu mengajukan gugatan kepada 

pengadilan terhadap apa yang dibuat oleh pejabat, agar yang 

dirugikan mendapatkan haknya.
17

 

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 

a. Pengertian Hukum Pidana 

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jazan Jepang 

sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “strafrecht”, atau 

“straf” yang diterjemahkan dengan kata pidana yang artinya 

hukuman sedangkan “recht” diterjemahkan dengan kata hukum 

dan pada dasarnya identik dengan perkata “ius” dalam bahasa 

Romawi. perkataan “recht” tersebut mempunyai dua arti yakni 

“recht” dalam arti objektif dan “recht” dalam arti sobjektif. Recht 

dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia 

menjadi hukum, sedangkan recht dalam arti subjektif 

diterjemahkan dengan hak maka demikian pula dengan 

“strafrecht”. Strafrecht (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah 
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hak negara untuk mempidana atau menjatuhkan pidana 

(Pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah 

laku dilanggar. 

Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa 

Romawi disebut dengan istilah: “ius puniendi”), sedangkan 

strafrecht (hukum pidana) dalam arti objektif ialah : ”segala 

larangan (verboden) dan keharusan (geboden) apabila dilanggar 

diancam pidana oleh undng-undang, selain hal tersebut hukum 

pidana dalam artiobjektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan 

pidana itu dapat di jatuhkan “ . dalam bahasa romawi disebut: “ius 

poenale”
18

  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk:  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut.  

2. Menentukan kapan dan dalam ha-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.  
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3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut.
19

 

Sedangkan Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad 

mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materil adalah 

hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata 

hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada 

keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja 

yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk 

memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang 

merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. 

Menurut Hazewinkel-suringa, hukum pidana adalah sejumlah 

peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau 

keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 

(sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.
20

 

Dapat kita pahami hukum pidana merupakan suatu 

perbuatan-purbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dan 

apabila dilanggar akan diancam hukuman pidana. 

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Belanda “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang 
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menggunakan strafbaar feit untuk menyebut apa yang dikenal 

sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana 

tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan perkataan strafbaar feit. 

Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti 

“sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gdeelte fan 

dewerkilejkheid” sedang “strafbaar feit” berarti “dapat dihukum”, 

hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat 

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak 

akan kita ketahui, bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan 

maupun tindakan.
21

 

 Sedangkan Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa 

yang melanggar hukum.
22

 

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau 

delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang 

lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi 

dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-
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undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. 

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat 

untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada perbuatan manusia 

b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum 

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam 

dengan pidana 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

e. Perbuatan itu harus dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada 

si pembuat.
23

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana 

merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar undang-

undang dan harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang 

membuat. 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut simons bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah 

perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, 

dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi 
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menjadi dua yaitu: Unsur obyektif dan unsur subyekti. Unsur 

obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari 

perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. 

Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu 

bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). 

Sedangkan Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana 

adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan 

kesalahan, Patut dipidana. 

Dan Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah 

perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, 

dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam 

pidana.
24

 

Dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur hukum pidana ialah 

sebagai berikut: 

1) Perbuatan manusia 

2) Melawan hukum 

3) Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan 

4) Dipertanggungjawabkan 

5) Diberikan sanksi kepada yang melanggar hukum. 

c. Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa 

yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
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unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut 

KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang 

berbunyi: 

(1) 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.
25

 

Dengan demikian sebagaimana diatur dalam pasal 55 

KUHP ayat 1 bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi menjadi 

empat golongan: 

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana. 

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tidak 

pidana. 

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana. 

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan 

orang lain untuk melakukan tindak pidana. 
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4. Tinjaun Umum Tindak Pidana didalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

1. Tindak Pidana di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Pertambang dan Batu Bara 

Tindak pidana dalam pertambangan ialah merupan tindakan 

yang melawan hukum, seperti tidak melakukan perizinan 

pertambangan seperti yang tertera dalam pasal 35 dalam undang-

undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara yang berbunyi: 

1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pemberian:  

a. nomor induk berusaha;  

b. sertifikat standar; dan/atau  

c. izin. 

3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:  

a. IUP;  

b. IUPK;  

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian;  

d. IPR;  

e. SIPB;  

f. izin penugasan;  

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;  

h. IUJP; dan  

i. IUP untuk Penjualan. 

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian 

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
26
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Hal tersbut juga di sebutkan dalam pasal 158 undang-

undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
27

 

 

 Selain itu yang dianggap melakukan melakukan tindakan 

pidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah melakukan tindakan 

keterangan palsu sebagaimana tertera dalam pasal 159 undang-

undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara yang berbunyi: 

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan 

sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau 

Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan 

keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”
28

. 

 

 Perilaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 3 

tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga 

termasuk apabila setiap orang yang melakukan ekplorasi tetatapi 

melakukan operasi prosuksi sebagimana yang dimaksud dalam 

pasal 160 undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: 
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“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap 

kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi 

Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paiing banyak Rp 1 

00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
29

 

 

Ada pula yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam 

undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara ialah melakukan penampungan, 

pemanfaatan, melakukan pemurnian, mengambangan, pemanfaatan, 

pengangjutan, serta penjulanan yang bukan pemegang IUP, IUPK, 

IPR, SIPB sebagaimana yang tertuang dalam pasal 161 dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara yaitu: 

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan 

Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau 

Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau 

Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, 

IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah)”.
30

 

 

5. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Islam. 

1. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang 

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia 

mupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil 
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mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk 

melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu 

menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada di 

diri sendiri maupun yang ada di orang lain. Setiap orang hanya 

pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah 

Allah dimaksud, harus di tunai untuk kemaslahatan dirinya dan 

orang lain. 

Hukum pidana Islam merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah 

SAW. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa’ 

Ar-Rasyidin hukum pidana menurut syariat Islam berlaku sebagi 

hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkanoleh 

perintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa 

itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri.
31

 

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam 

Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana Islam ialah 

sebagai berikut: 

a. Rukun Syar’I (yang berdasarkan syara’) atau disebut juga unsur 

formal, yaitu adanaya nas syara’ yang jelas melarang itu 

dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. 

b. Rukum maddi atau disebut juga unsur material yaitu adanya 

perbuatan pidana yang dilakukan. 
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c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku 

perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.
32

 

3. Tindak Pidana Dalam hukum Pidana Islam 

Adapun yang termasuk dalam tindak pidana hukum Islam 

ialah sebagai berikut: 

a. Pencurian (Al-Sariqah) 

Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang 

dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan 

pencurian secara terminologis ialah mengambil harta orang lain 

dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. 

Menurut Ibnu Arafah pencurian menurut orang Arab adalah 

orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat 

penyimpanan orang lain untuk mengambil isinya. Dengan 

demikian mencuri mengandung tiga unsur yaitu: 

1) Mengambil milik orang lain 

2) Mengambil secara sembunyi-sembunyi 

3) Milik orang lain ada yang di tempat penyimpanannya.
33

 

b. Pembunuhan 

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa 

seseorang oleh orang lain yang yang mengakibatkan tidak 

berfungsinya seluruh fungsi fital anggota badan karena 

berpisahnya ruh dengan jasad korban. 
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Adapun klasifikasi pembunuhan adalah dilihat dari 

terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk 

melakukan pembuhuhan ada dua yaitu: 

1) Pembunuhan sengaja. 

2) Pembunuhan tidak sengaja.
34

 

c. Perzinaan 

Perzinahan dalam pengertian istilah adalah hubungan 

kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu 

sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
35

 

d. Minum-minuman keras 

Minum-minuman keras merupakan minuman yang 

memabukkan, apapun asalnya, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad 

berpendapat yang dimaksud dengan khamar adalah minumnan 

yang memabukkan, baik disebut khamar atau nama lain.
36

 

e. Riddah (Murtad) 

Riddah adalah kembali kejalan asal atau kembalinya 

orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan 

kehendaknya diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain.
37

 

4. Hukuman dalam Hukum Pidanana Islam 

Secara Bahasa hukuman dalam bahasa arab sering di sebut 

dengan ‘uqubah yang artinya ialah suatu ganjaran terhadap orang 
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yang melakukan kesalahan dan telah melanggar ketentuan syara’ 

yang di tentukan oleh Allah SWT dan Rasullullah dalam 

keselamatan dan kemaslahatan manusia.
38

 Artinya hukuman atau 

sanksi ialah menjaga serta membentuk seseorang agar mendapatkan 

kehidupan yang tentram dan damai karena telah terhindar dari hal-

hal yang buruk yang dapat menimpa manusia. 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam ‘uqubah adalah 

perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT dan Rasullulah SAW untuk kepentingan 

masyarakat. Menurut Abdul Qadir Audah definisi hukuman ialah: 

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ 

yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.
39

 

Dari beberapa pengertian di atas tersebut dapat kita pahami, 

bahwa hukuman ialah suatu tindakan yang telah di tentukan oleh 

syara’ sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuat pelaku 

tindak pidana yang membuat orang lain menjadi korban atau 

membahayakan orang lain baik dalam jangka pandang dan pendek. 

Dari pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana Islam 

terhadap seorang yang melakukan satu tidak pidana, tidak hanya 

untuk pembalasan saya akan tetapi hukuman tersebut untuk 

pencegahan, perbaikan, dan melindungi masyarakat dari tindak 

pidana kejahatan dan pelanggaran hukum. 
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5. Dasar Hukum Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 

Islam berusaha menyelamatkan manusia dari berbagai 

ancaman dari manusia yang ingin berbuat jahat atau tidak adil, cara 

Islam menyelamatkan manusia dari beberapa ketetapan telah ada di 

Al-qur’an, Hadits ataupun ketentuan dari para ulama. Diantara 

dasar-dasar penjatuhan hukuman, ialah: Q.S Sad Ayat 26: 

                            

                    

                  

Artinya: “Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu 

khalifah di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan 

(hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah 
mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 

dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari 

jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena 

mereka melupakan hari perhitungan.
40

 

 

Q.S Annisa’ Ayat 135: 

                        

                        

                      

        

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 

yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi 

karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 

dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
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lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikan kata-kata atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha 

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
41

 

 

Q.S Annisa’ Ayat 58: 

                    

                      

          

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada mereka yang berhak menerimana dan 

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha 

melihat.”
42

 

 

Sabda Rasulullah saw.: 

  

“Dari Abu Hurairah dari ayahnya dari Rasulullah saw., 

mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, “Qadhi-qadhi 

(hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di 

surga dan satu golongan di neraka. Adapun qadhi yang ada 

di surga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia 

memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun 

qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam 

mengambil keputusan.”
43
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6. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 

Adapun tujuan hukum pidana Islam terhadap pemberian 

hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak 

pidana ialah: 

a. Pencegahan (ar-raddu az-zajru) 

b. Pelajaran dan pendidikan (al-islah} wat-tahdzib) 

Dalam aplikasinya ialah tujuan hukuman yaitu: 

a. Untuk mendidik masyarakat. 

b. Sebagai upaya pencegahan bagi pelaku tindak pidana. 

c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. 

d. Sebagai sanksi atas apa perbuatan yang dilakukannya, yakni 

sanksi bagi pelaku sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.
44

 

7. Macam-macan Hukuman 

Adapun hukuman ada beberapa bagian, dan meninjau dari 

beberapa segi ialah sebagai berikut: 

a. Ditinjauan dari pertalian satu hukuman dengan hukuman yang 

lain, yaitu sebagai berikut: 

1) Hukuman Pokok (al-‘uqubah al-asliyyah) 

Hukuman ini ialah hukuman pokok yang telah 

ditetetapkan pada suatu tindakan pidana yang asli, 

contohnya seperi qisas bagi yang melakukan pembunuhan, 

hukuman rajam bagi yang berzina dan potong tangan bagi 
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yang mencuri. 

2) Hukuman Pengganti (al-‘uqubah al-badaliyah) 

Hukuman ini merupakan hukuman yang 

menggantikan tempat hukuman utama apabila hukuman 

utama tidak dapat di lakukan karena adanya ketentuan yang 

sah. Contohnya seperti hukuman diat digantiakn hukuman 

kisas, Hukuman ta’zir sebagai pengganti hukuman hudud 

dan kisas. 

3) Hukuman tambahan (al-‘‘uqubah at-taba’iyyah) 

Hukuman tambahan ialah hukuman yang mengikuti 

hukuman utama tampa memerlukan putusan hakim. 

Contohnya, melarang menerima warisan bagi seorang 

pembunuh. 

4) Hukuman pelengkap (al-‘‘uqubah al-takmiliyyah) 

Hukuman pelengkap ialah hukuman yang mengikuti 

hukuman dari putusan hakim. Hukuman pelengkap searah 

dengan hukuman tambahan karena merupakan hukuman 

konsekuensi dari hukuman utama.
 45

 

b. Ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menetapkan berat 

ringannya hukuman. Dalam hal ini hukuman dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu: 
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1) Hukuman yang memiliki batasan. 

2) Hukuman yang memiliki alternatif karena mempunyai 

batasan tertinggi dan batasan terendah, dan hakim 

memberikan kebebasan untuk diberikan pilihan hukuman 

yang paling adil seperti penjara dan jilid pada jarimah ta’zir. 

c. Ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman, 

dalam hal ini hukuman terbagi menjadi dua macam hukuman, 

yaitu: 

1) Hukuman yang sudah ditentapkan bentuk dan jumlah 

banyak sedikitnya oleh syara’. 

2) Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlah banyak 

sedikitnya. 

d. Ditinjau berdasarkan obyek sasaran berlakunya suatu hukuman, 

dalam hal ini hukuman terbagi menjadi 3, yaitu: 

1) Hukuman badan, seperti hukuman potong tangan, cambuk, 

dan penjara. 

2) Hukuman nasehat seperti nasihat, celaan, dan ancaman. 

3) Hukuman harta seperti diat denda, dan biaya administrasi. 

e. Ditinjau dari macam-macamnya tindak pidana yang 

diancamkan hukuman, hukuman ini dibagi menjadi 4, yaitu: 

1) Hukuman hudud seperti pagi para pelaku zina, orang yang 

menuduh melakukan zina, minum minuman keras, mencuri, 

mengganggu keamanan, orang yang keluar dari islam dan 

orang yang melakukan pemberontakan. 
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2) Hukuman kisas dan diyat seperti orang yang melakukan 

pembunuhan, pembunuhan salah sasaran, pembunuhan 

tidak disengaja. 

3) Hukuman kafarat adalah hukum bagi orang yang ingin 

menebus dosa seperti orang yang melakukan tidak pidana 

maksiat perusakan puasa, perusakan ihram, pelanggaran 

sumpah dan lain sebagainya. 

4) Hukuman ta’zir ialah mencegah, menolak, dan mendidik 

bagi orang yang mengulangi tindak pidanan perbuatan yang 

dapat menyakiti dan merusak orang lain. Dapat dikatakan 

ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang 

yang melakukan tindak pidana yang melanggar aturan, baik 

yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak manusia 

yang tidak ditentukan oleh Al-qur’an dan hadits. Hukuman 

ta’zir ini diserahkan kepada ulil amri atau hakim, baik 

dalam penentuan ataupun pelaksanaannya. Hakim dapat 

menentukan hukuman dari yang paling ringan sampai 

dengan yang paling berat.
46

  

Hukuman ta’zir dikelompokkan dalam 4 kelompok 

ialah sebagai berikut: 
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1) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan. 

a) Hukuman mati. 

b) Hukuman dera. 

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 

a) Hukuman penjara, hukuman penjara ini ada yang 

hukuman penjara terbatas dan hukuma penjara yang 

tak terbatas. 

b) Hukuman pengasingan karena dihawatrikan 

berpengaruh kepada orang lainnya. 

3) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. 

a) Hukuman menghancurkan seperti membakar warung 

yang menjual minuman keras. 

b) Hukuman mengubahnya seperti mengubah formasi, 

susunan, yang diharamkan seperti gambar. 

c) Hukuman denda seperti orang yang mencuri barang 

kemudian dia dijatuhi denda atas benda yang di 

ambilnya. 

4) Hukuman-hukuman ta’zir lainnya 

a) Peringatan keras dan dihadirkan ke sidang 

b) Celaan. 

c) Pengucilan. 

d) Di pecat dari jabatan. 

e) Diumumkan kesalahannya.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam hal ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat normatif dan 

sangat erat kaitannya dengan data-data yang bersifat kepustakaan dengan 

bertujuan untuk membuat analisa terhadap obyek yang diteliti
48

. Pada 

penelitian ini akan menganalisa Putusan Pengadilan terkait pertambangan 

tanpa izin. Penelitian ini meliputi kegiatan observasi, menela’ah putusan dan 

melakukan pengamatan 

Adapun pendekatan dari skripsi ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun pendekatan 

perundang-undangan ialah menganalisa putusan pengadilan menggunakan 

perundang undangan, agar menemukan titik dalam penggunaan perundang-

undangan dalam suatu putusan. 

Pendekatan konseptual adalah yaitu pendekatan yang beranjak dari 

doktrin-doktrin putusan pengnadilan yang dikembangan untuk menemukan 

suatu konsep, prinsip-prinsip, dan ide-ide dalam putusan. Untuk menemukan 

suatu pendapat hukum dalam menentukan putusan. 

Sifat penelitian yang saya gunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu mengacu kepada data yang bersifat normatif dan mengacu 

kepada data-data yang bersifat normatif. 
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B. Sumber Penelitian 

Dalam menjawab masalah yang sedang diteliti, seorang peneliti pasti 

memerlukan bahan penelitian untuk kemudian juga memberikan preskripsi 

yang seharusnya, ada dua macam sumber bahan penelitian yaitu primer dan 

sekunder. Berikut beberapa bahan sumber penelitian yang penulis pakai: 

1. Bahan hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai 

otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pemuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan 

hakim. Akan tetapi yang mejadi bahan primer dari penelitian ini ialah 

perundang-undangan khusunya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan putusan 

pengadilan yang terkait dengan pertambangan tanpa izin. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku, karena 

berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para 

sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, selain itu bahan hukum 

sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal 

hukum, isa juga kamus hukum dan analisa atas putusan pengadilan.
49
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling 

penting dalam penelitian, ada satu hal yang perlu diperhatikan apabila 

menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih 

dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena memang belum 

adanya aturan peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak 

dipecahkan. Akan tetapi yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu adalah 

penelusuran buku-buku hukum (treatesis) karena dalam buku tersebut 

terdapat konsep-konsep hukum.
50

 

Kemudian pengumpulan data dengan observasi, yaitu dengan 

melakukan pengamatan menggunakan indera penglihatan saja dan tidak 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap obyek penelitian.
51

 Teknik 

pengamatan dilakukan dengan memahami dan menelaah terhadap putusan-

putusan hakim yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku 

pelaku pertambangan tanpa izin. 

Pengumpulan data selanjutnya adalah penggunaan teknik dokumenter, 

yaitu mengumpulkan beberapa naskah atau dokumen yang berhubungan 

dengan isu yang diangkat, metode dokumentasi merupakan pengumpulan data 

kualitatif dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri, dokumentasi juga salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti 

kualitatif untuk mendapat deskripsi dari sudut pandang subjek melalui suatu 
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media tertulis dan dokumen lainya yang dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
52

 Dalam kontek ini peneliti mengumpulkan hal putusan-

putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertambangan tanpa izin dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

D. Analisa Bahan Penelitian 

Analisa dan pengelolaan data, tergantung pada jenis dan bahan 

datanya, untuk penelitian ini yang mengenal pada bahan hukum primer dan 

sekunder maka dalam mengelola dan menganalisis tidak dapat melepaskan 

dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.
53

 

1. Merumuskan prinsip-prinsip hukum, unsur-unsur data hukum tertulis. 

2. Merumuskan pengertian hukum. 

3. Penentuan putusan hukum. 

4. Perumusan putusan hakim 

 Jadi dapat ditarik suatu konklusi yakni jawaban atas fokus kajian, 

meskipun kemudian tidak mendapat teori prinsip-prinsip hukum atau teori 

yang baru, setidaknya dapat memberikan persepsi terhadap permasalahan 

dalam fokus penelitian yang diajukan peneliti. 

  

                                                             
52

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 

143. 
53

Aminudin Dan Zainal Hakim, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 166. 



 

 

49 

E. Keabsahan Data 

Untuk menguji skripsi ini keabsahan datanya dapat digunakan 

triangulasi, yaitu pengecekan ulang baik sebelum dan sesudah data di analisis: 

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartiakan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. 

2. Triangulasi teknik dalam menguji kredebilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi waktu dan penguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

pengecekan observasi atau teknik lain dengan waktu yang berbeda. 

triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan beberapa sumber hukum. 

2. Menbandingkan kendala atau perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan terhadap kasus yang diteliti. 

3. Menbandingkan isu hukum yang diteliti dengan dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan dengannya.
54

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Berikut beberapa tahapan yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan sebuah penelitian: 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan dan mengeliminasi yang tidak sesuai 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

2. Mencari putusan terhadap isu hukum. 
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3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan yang sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. 

4. Melakukan analisis terhadap putusan pengadilan berdasarkan 

bahan-bahan yang dikumpulkan. 

5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

6. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam 

kesimpulan.
55

 

Adapun langkah-langka tersebut relavan dengan karakter ilmu hukum 

sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan, sebagai ilmu yang bersifat 

perskeriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 

validitas aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum. 

adapun sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-

ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu 

langka-langka tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam bentuk penelitian 

praktis, maupun akademis
56
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa 

Izin. 

Dalam mentukan putusan majelis hakim harus melakukan persidangan 

kepada terdakwa untuk menentukan apalah terdakwa memang benar bersalah 

atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap pertambangan tanpa 

izin. Adapun putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana pertambangan 

emas tanpa izin ialah sebagai berikut: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN 

Sag Terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa Izin. 

Terdakwa Herwanto (Als) Boer Bin Tabarin
57

 pada hari Kamis 07 

Oktober 2021 sekira pukul 10:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan 

Oktober 2021, sekira pukul 08:30 Wib sebanyak 15 (lima belas) personil 

Polsek Sekayam yang dipimpin oleh Kapolsek Sekayam berangkat menuju 

Sungai Saeh di Dusun Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten 

Sanggau, kemudian sekira pukul 10:00 Wib pada saat tiba di Sungai Saeh, 

ditemukan terdakwa Herwanto (Als) Boer Bin Tabarin bersama dengan 

saksi Agustinus Periyanto (Als) Bujang dan saksi Pelimon Maurus (Als) 

Pelimon sedang melakukan penambangan emas tanpa izin, kemudian 

terdakwa di bawa ke Polsek sekayam beserta barang bukti berupa : 1 (satu) 

unit mesin diesel/Dongfeng merk JEFONG 30 HP warna hitam, 1 (satu) 
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buah belahan tong plastic warna putih,  2 (dua) buah karpet warna hitam, 1 

(satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah paralon 

ukuran 5 inc warna abu-abu,  1 (satu) unit mesin NS 50 warna merah, 1 

(satu) buah selang spiral ukuran 2 inc, 1 (satu) buah Pom ukuran 5 inc, . 1 

(satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah jerigen warna cream yang berisikan 

BBM jenis solar, 1 (satu) buah starter diesel, 3 (tiga) buah panbel karet, 1 

(satu) buah botol bekas oli yang berisikan puya.
58

 

Cara terdakwa melakukan penambangan yaitu menyiapkan tempat 

berupa ranting, kemudian memasang alat-alat mesin diatas ranting yang 

telah di siapkan, kemudian dihidupkan mesin dompeng untuk 

menggerakkan baling-baling pom yang berfungsi untuk menyedot tanah 

bercampur pasir yang ada di dasar sungai dengan menggunakan spiral 

ukuran 5 inc, kemudian hasil sedotan tersebut di hantarkan melalui pom ke 

kian dengan menggunakan paralon ukuran 5 inc, maka hasil sedotan 

tersebut akan tersaring pada karpet yang terpasang di kian, kemudian 

karpet yang terpasang di kian dilepaskan, kemudian dicuci dengan 

menggunakan air yang ada dalam belahan drum dengan maksud 

melepaskan campuran yang nempel di karpet berupa pasir, puya dan biji 

emas, setelah itu campuran berupa pasir, puya dan biji emas di dulang 

sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ditemukan hasil/sisa biji emas yang mana 

biji emas tersebut di bawa pulang oleh terdakwa kemudian di jus, 

kemudian di jual. 
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Kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada 

pokoknya ialah sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Herwanto (Als) Boer Bin Tabarin telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 

perbuatan “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwanto (Als) Boer Bin 

Tabarin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan 

Denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara 

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
59

 

3. 1 unit mesin diesel/Dongfeng merk JEFONG 30 HP warna hitam, 1 

(satu) buah belahan tong plastic warna putih,  2 (dua) buah karpet 

warna hitam, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 

(satu) buah paralon ukuran 5 inc warna abu-abu,  1 (satu) unit mesin 

NS 50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inc, 1 (satu) 

buah Pom ukuran 5 inc, . 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah 
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jerigen warna cream yang berisikan BBM jenis solar, 1 (satu) buah 

starter diesel, 3 (tiga) buah panbel karet, 1 (satu) buah botol bekas oli 

yang berisikan puya. 

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

2000 (dua ribu rupiah) 

Dan untuk membuktikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut 

Umum, maka Penuntut Umum mengahadirkan saksi-saksi dalam 

persidangan untuk didengar kesaksiaannya (keterangannya) yang dibawah 

sumpah sesuai menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Riyan Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

penangkapan pelaku pertambangan yaitu 3 orang, mengamankan alat-

alat pertambangan, pemilik lokasi pertambangan. 

2. Syawal Rahmaddani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai penangkapan pelaku pertambangan yaitu 3 orang, 

mengamankan alat-alat pertambangan, pusat laporan dari masyarakat.
60

 

Dengan bukti dan saksi yang telah di paparkan maka hakim 

mempunyai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag Terhadap Tindak Pidana 

Pertambangan tanpa izin. Dalam memeutuskan tindak pidana 

pertambangan tanpa izin tersebut hakim memutuskan menggunakan Pasal 

158 undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara pasal 158 yang telah memenuhi unsur: 

1. Unsur setiap orang 

Bahwa pada unsur ini adalah orang yang melakukan perbuatan 

tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan. 

2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK 

yang terdapat dalam pasal 35 undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
61

 

Untuk itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim 

perlu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ialah 

sebagai berikut: 

1. Hal yang memberatkan 

a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan Pertambangan tanpa izin. 

b. Perbuatan Terdakwa beresiko mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. 
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2. Hal yang meringakan 

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 

b. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan. 

c. Terdakwa belum pernah dihukum.
62

 

Dengan hal tersebut hakim mengadili dan memutus perkara ini 

dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan 

pasal 158 undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan. 

Menyatakan Terdakwa Herwanto als Boer Bin Tabarin tersebut 

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda 

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 

(dua) Bulan.
63
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2. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl 

Terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa Izin. 

Terdakwa Abdullah Pikri Bin Ajis bersama-samaataupun dengan 

saudara Bawai pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 08.00 

WIB naik keatas satu unit Kapal yang terbuat dari kayu dengan 

menggunakan susunan drum sebagai pelampungnya di Sungai Batang 

Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun mulai 

bekerja mencari emas dengan menggunakan mesin dompeng yang 

letakkan diatas kapal.
64

 

Cara yang saudara Bawai menghidupkan mesin diesel yang 

berfungsi untuk menggerakkan peralatan lainnya dengan menggunakan 

engkol dan pada saat mesin diesel sudah hidup maka peralatan yang 

tersambung dengan menggunakan panbelt seperti Keongan Ukuran 12 

yang berfungsi untuk menyedot material yang ada didalam sungai seperti 

batu, pasir dan tanah, dan NS yang berfungsi untuk menyedot air dan 

dialirkan melalui selang untuk membantu keongan menyedot material, 

kemudian saudara Bawai akan mengerakkan pipa penyedot material 

kedalam sungai mencari material sungai yang mengandung emas, material 

sungai yang mengandung emas tersedot oleh keongan yang bercampur 

dengan air dialirkan melalui pipa menuju ke asbuk yang berfungsi sebagai 

tempat menyaring material sungai yang diletakkan karpet dan terdakwa 

bertugas membuang batu yang tersangkut dalam asbuk tersebut, setelah 
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emas yang ada tersaring di karpet maka karpet tersebut kemudian 

terdakwa akan cuci karpet dengan menggunakan air, kemudian setelah 

dicuci dan didapat pasir dan butiran emas kemudian terdakwa mendulang 

pasir dan butiran emas tersebut untuk memisahkan emas dengan pasir. 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penambangan emas ialah 

Kapal yang terbuat dari kayu dengan drum sebagai pelampung, Mesin 2 

unit, Keong, NS, Pipa, Selang, Dulang, Ember, Air, Raksa, dab Karpet.  

Kemudain penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada 

pokoknya ialah sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta 

melakukan usaha pertambangan tanpa Tanpa Ijin Usaha Pertambang 

(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 

158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 

sesuai Surat Dakwaan. 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan. 

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan. 
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4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit NS-100, 1 (satu) buah 

Karpet, 1 (satu) buah engkol, 1 (Satu) pipa spiral, 2 (dua) buah selang, 

2 (dua) buah karet panbel, 1 (satu) botol kecil air raksa, 1 (satu) buah 

dulang plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipa Cabang lima. 

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
65

 

Dan untuk membuktikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut 

Umum, maka Penuntut Umum mengahadirkan saksi-saksi dalam 

persidangan untuk didengar kesaksiaannya (keterangannya) yang dibawah 

sumpah sesuai menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Bayu Minggi Bin Tukimin, di persidangan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah (menurut Agama Islam) yang pada 

pokoknya ialah saksi adalah anggota Polres Sarolangun, pada hari 

sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama 

dengan saksi DANI Sembiring dan saksi Mesu Erwin melaksanakan 

patroli operasi penambangan emas tanpa ijin di arah Sungai Baung 

Sarolangun, mengamankan alat-alat pertambangan, yang 

mengamankan pelaku pertambangan ilegal. 

2. Mesu Erwin di persidangan telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah (menurut Agama Islam) yang pada pokoknya ialah saksi 

adalah anggota Polres Sarolangun, Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 
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Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Bayu 

Minggi dan saksi Dani Sembiring melaksanakan patroli operasi 

penambangan emas tanpa ijin di arah sungai baung Sarolangun, 

mengamankan alat-alat pertambangan, yang mengamankan pelaku 

pertambangan ilegal.
66

 

Dengan bukti dan saksi yang telah di paparkan maka hakim 

mempunyai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun 

Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl Terhadap Tindak Pidana Pertambangan 

tanpa Izin, majelis hakim menggunakan pasal 158 undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam penggunaan pasal 158 

karena terdahwah telah memenuhi unsur-unsur: 

1. Unsur Setiap orang. 

pada dasarnya kata ”setiap orang” menunjukan kepada siapa 

orangnya atau pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan 

kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa 

orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya 

barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader 
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atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang 

dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya 

menjadi konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan 

bertanggung jawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap 

subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab; 

2. Unsur Melakukan usaha penambangan 

Usaha penambangan menurut undang undang No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 ayat 5 

mengatakan bahwa kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambagan, pengelolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
67

 

3. Unsur Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan 

Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambagan khusus (IUPK). 

Izin usaha pertambangan merupakan izin usaha dalam 

melakukan pertambangan yang di ataur dalam pasal 37 dan 74 undang 

undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim 

mamperhatikan pertimbangan yang memberatkan dan merugikan sebagai 

berikut: 
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1. Hal yang memberatkan 

a. Perbuatan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin 

dapat berdampak pada kerusakan lingkungan terutama ekosistem 

sungai, 

b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian 

dikarenakan tidak adanya Pemasukan kepada Kas negara karena 

Terdakwa tidak membayar Iuran tetap dan Iuran Produksi/Royalti 

ke Kas Negara. 

2. Hal yang meringankan 

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatan pidana lagi. 

b. Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan. 

c. Terdakwa belum pernah dihukum.
68

 

Dengan hal tersebut hakim mengadili dan memutus perkara ini 

dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan 

Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya 

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar, dan 158 Undang-

undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. 
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Maka majelis hakim Menyatakan Terdakwa Abdullah Pikri Bin 

Ajis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana turut serta melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin  

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin 

AJIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 

pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
69

 

3. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/PID.SUS/2018/PN.BLB Terhadap Tindak Pidana Pertambangan 

tanpa Izin. 

Terdakwa menyewa lahan milik Deni Alamsyah, SE. yang terletak 

di Blok Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT.04 RW. 12 Desa Gunung 

Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat untuk menambang 

berupa batu kapur atau karst. Dengan melakukan perjanjian secara lisan. 

Dan juga terdakwa menyewa alat berat milik H. Epet Syamsudin.
70

 

Kemudian cara penambangannya yaitu pertama- tama material batu 

kapur digali dengan menggunakan Ekskavator Bucket, selanjutnya batu 

kapur yang masih tercampur tanah dibuang atau dipisahkan terlebih dahulu 

tanahnya kemudian diangkut ke truk konsumen yang sudah datang ke 

lokasi pertambangan. Terdakwa mempunyai pekerja sebanyak lima orang 

terdiri ari Tono, Oyan, Ade, yang bertugas sebagai pemecah batu (narok). 
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Upar dan Amang Taryana yang bertugas sebagai Operator Ekskavator. 

Kemudian hasil dari penambangan dijual kepada konsumen lokal sekitar 

Cipatat, salah satunya kepada Dadan selaku pengelola tempat pembakaran 

batu kapur atau karst. 

Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada 

pokoknya yaitu: 

1. Menyatakan terdakwa Wawan Hemawan alias Wawan Otel bersalah 

telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Hermawan alias 

Wawan Otel berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 

bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 

selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap 

ditahan.
71

 

Dan untuk membuktikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut 

Umum, maka Penuntut Umum mengahadirkan saksi-saksi dalam 

persidangan untuk didengar kesaksiaannya (keterangannya) yang dibawah 

sumpah sesuai menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 
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1. Saksi dari petugas Unit II Subdit IV/Tipider Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, yaitu Khalida Meidyasari, S. Hum. 

Dan Alfan Fahri Mulana. Bahwa saksi menemukan dan mengetahui 

terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK. 

2. Saksi dari pemilik lokasi tambang, yaitu Deni Alamsah, SE. Bahwa 

saksi tidak mengetahui pertambangan yang dilakukan terdakwa 

memiliki izin atau tidak. 

3. Saksi dari pemilik usaha rental, yaitu H. Epet Syamsudin. Bahwa 

hubungan saksi dengan pertambangan hanya sebatas menyewakan alat 

berat kepada terdakwa. 

4. Saksi dari Operator Ekskavator, yaitu Amang Taryana dan Upar. 

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pertambangan yang dilakukan 

terdakwa memiliki IUP atau tidak. 

5. Saksi dari pekerja ditempat pembakaran batu kapur, yaitu Oyan, Tono, 

dan Ade Pardi. Bahwa saksi mengetahui kegiatan pertambangan di 

Blok Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT.04 RW.12 Desa Gunung 

Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. 

6. Saksi dari Kepala Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi, 

dan Sumber Daya Alam (ESDA) di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, yaitu H. TB. 

Chasbunalloh, SH.,MH. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan 

pertambangan batu kapur atau batu karst, dan belum pernah diajukan 

IUP baik perseorangan maupun badan usaha.
72
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Dengan bukti dan saksi yang telah di paparkan maka hakim 

mempunyai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini 

dengan menggunakan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang 

mana unsur yang ada dalam Undang-Undang tersebut telah terpenuhi 

dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Hermawan alias 

Wawan Otel. Berikut unsur-unsur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara pasal 158: 

1. Unsur setiap orang 

 Bahwa unsur setiap orang ini adalah setiap orang yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan atas kejadian yang didakwakan 

atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Dengan 

memperhatikan pengertian tersebut hakim berpendapat bahwa 

terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah memenuhi unsur 

“setiap orang”
73

 

2. Unsur yang melakukan usaha pertambangan 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 ayat (5). 

Setelah majelis hakim melihat fakta-fakta hukum dipersidangan 

dan semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi. Maka 

sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa majelis hakim perlu 
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mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa, diantaranya sebagai berikut: 

a. Keadaan yang memberatkan. 

1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

2) Perbuatan terdakwa dalam melakukan penggalian pertambangan 

batu kapur tidak mempunyai izin usaha pertambangan. 

b. Keadaan yang meringankan. 

1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya 

lagi. 

2) Terdakwa bersikap koperatif selama melaksanakan penahanan 

dan tidak menghambat jalannya persidangan. 

3) Terdakwa belum pernah dihukum
74

 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor: 

597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, hakim mengadili dan memutus perkara ini 

dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yakni pasal 158 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

serta musyawarah Majelis Hakim. Berdasarkan musyawarah Majelis 

Hakim dan peraturan perundang-undangan, maka hakim mengadili dan 

memutuskan. 
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Menyatakan terdawa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Usaha pertambangan tapa IUP, IPR atau IUPK.” 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Hermawan lias 

Wawan otel selama 1 (satu) tahun penjara
75

 

B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pertambangan Tanpa Izin Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip 

Perlindungan Hukum. 

Pembahasan kali ini peneliti menyajikan data terkait analisis terhadap 

putusan pengadilan terhadap pertambangan tanpa izin, yaitu terkait terhadap 

perilaku tindak pidana terdakwa yang dilakukan, bukti-bukti yang telah 

ditemukan, saksi-saksi terdakwa dan putusan hakim dalam menentukan suatu 

putusan dalam mempertimbangkan berat dan ringannya suatu putusan apakah 

sesuai dengan prinsi-prinsip perlindungan hukum. 

Tindakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin merupakan 

suatu bentuk tindak pidana yang melanggar hukum dan hal itu harus 

dipertanggungjawabkan. Karena tindak pidana dalam pertambangan tanpa 

izin tersebut termasuk dalam syarat-syarat perbuatan tindak pidana yaitu: 

1. Ada perbuatan manusia 

2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum 

3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana 

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan 
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5. Perbuatan itu harus dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada si 

pembuat.
76

 

Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku 

pertambangan emas harus benar-benar diperhatikan, untuk mengantisipasi 

dampak negatif bagi masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

hukum menjadi kenyataan. 

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

pertambangan emas tanpa izin harus dilakukan oleh aparat penegak hukum 

yaitu: 

1. Penyelidikan dan penyidikan 

Tahap pertama ini, kepolisian memiliki peranan untuk 

melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perwujudan atas Pasal 149 

ayat (1) undang-undang nomer 3 tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. mengamanatkan bahwa selain penyidik dari 

Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus 

dapat bertindak sebagai penyidik. Dinas ESDM sebagai penyidik 

pegawai negeri sipil memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 149 

ayat (2) undang-undang nomer 3 tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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2. Penuntutan 

Dalam tahap penuntutan ini, tahapan penuntutan ini, penegak 

hukum yaitu kejaksaan negeri diwilayah tertentu melakukan 

penuntutan terhadap pertambangan tanpa izin yang dilimpahkan oleh 

Kepolisian. Kejaksaan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak 

pidana berdasarkan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat 

surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan 

penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). 

3. Putusan 

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu pengadilan negeri 

diwilayah pertambangan menjatuhkan putusan terhadap perkara 

pertambangan tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal 

yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap 

unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi petimbangan bagi Hakim 

untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis 

hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang 

disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 

diperoleh dari pemeriksaan di sidang.
77

 

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana, hakim 

sebagaimana mestinya diberikan wewenang untuk menerima, 

memeriksa, dan menetapkan suatu hukuman yang sesuai dengan 
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keadilan. Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim yang 

digunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambang tanpa izin. 

Hakim dalam mempertimbangkan putusan juga 

memperhatikan pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 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.
78

 

Putusan hakim jika tidak sesuai dengan tujuan dalam 

pemidanaan yang telah ditentukan, maka akan berdampak terhadap 

pengulangan kejahatan itu sendiri juga hukuman yang diberikan oleh 

hakim akan berdampak buruk bagi pelaku tindak pidana. Sehingga 

akan terbalik dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. 

Ketentuan pemidanaan tindak pidana Dalam pasal 158 

Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara disebutkan bahwa: 
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“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
79

 

 

Dimana dalam ketentuan pidana dalam pasal tersebut memiliki 

unsur-unsur ialah: 

1. Unsur setiap orang 

Yaitu setiap orang yang melakukan usaha pertambangan 

tanpa izin dan mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang 

diperbuatnya. 

2. Usaha melakukan pertambangan tanpa Izin 

Yaitu setiap orang yang melakukan usaha pertambangan 

tanpa izin yang sudah tertera dalam pasal 35 Undang-Undang 

Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009. 

Berdasarkan fakta yang tertera dalam putusan terhadap 

pertambangan tanpa izin unsur-unsur di atas, sudah terpenuhi semua, 

dan setelah mempertimbangkan semuanya majelis hakim yang 

terdapat dalam tiga putusan tersebut, bahwa para terdakwa terbukti 

secara sah melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang tertera 

dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. 
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Dalam menjatuhkan hukuman bahwa majelis hakim juga 

mempertimbangkan suatu keadaan-keadaan yang memberatkan dan 

meringankan. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

majelis hakim juga melihat perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum yang berlaku serta perbuatan yang dilakukan terdakwa juga 

meresahkan masyarakat karena dalam pertambangan tanpa izin akan 

mengakibatkan bencana alam dan kerusakan lingkungan. sehingga 

dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim bermaksud agar 

memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi. 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 

341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 

(dua) Bulan. 

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ 

Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun. 

Menurut peneliti dalam mejatuhkan putusan majelis hakim 

juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum: 

  



 

 

74 

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 

Dimana dalam prinsip ini ialah untuk membatasi hak 

maupun pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk 

mematuhinya guna terciptanya masyarakat yang damai, sehingga 

perlindungan bagi masyarakat diawali dengan konsep hak asasi 

manusia. 

Majelis hakim ketika menjatuhkan tiga putusan dalam 

putusan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, majelis hakim 

masih melakukan pertimbangan tehadap aturan yang ditentang. 

Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman kepada para 

terdakwa majelis makim kurang memperhatikan prinsip hak asasi 

manusia, hal itu disebabkan karena penjatuhan hukuman kepada 

terdakwa sangat ringan dan tidak sesuai dengan tujuan dari undang-

undang pertambangan dan hak asasi kepada masyarakat yang 

berada di sekitar pertambangan tanpa izin. 

2. Prinsip negara hukum 

Dalam prinsip ini suatu perbuatan masyarakat di Indonesia 

harus dilandasi dengan hukum demi terciptanya pengayoman 

kepada masyarakat, dan perlindungan kepada masyarakat untuk 

memperoleh jaminan hukum, santunan atas kerugian yang 

didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. 

Maka dari itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku pertambangan tanpa izin sebagai pengayoman, 

peringatan dan memberikan efek jera kepada terdakwa karena apa 

yang dilakukan sudah melanggar hukum, serta memberikan 

perlindungan kepada masyarakat lain agar tidak terkena dampak 

dari pertambangan tanpa izin. 
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Adapun isi dari putusan pertambangan tanpa izin ialah sebagai 

berikut: 

Putusan Pengadilan 

Negeri Sanggau 

Nomor 

341/Pid.B/LH/2021/PN 

Sag. 

Putusan Pengadilan Negeri 

Sarolangun Nomor 62/ 

Pid.B/2014/PN Srl 

Putusan Pengadilan Negeri 

Bale Bandung Nomor: 

597/PID.SUS/2018/PN.BLB 

 

Terdakwa 

Herwanto 

als Boer 

Bin 

Tabarin 

Terdakwa Abdullah Pikri 

Bin Ajis 

Terdawa Wawan Hermawan 

alias Wawan Otel 

 

pasal 158 undang-

undang Republik 

Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas 

Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

158 Undang-undang RI 

Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

Pasal 158 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 4 

Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

 

 bahwa berdasarkan 
fakta hukum yang 

terungkap didalam 

persidangan yakni 

Terdakwa telah di 

lakukan 

penangkapan karena 

melakukan kegiatan 

aktifitas 

pertambangan emas 

tanpa izin di Dusun 

Malenggang Desa 

Malenggang Kec 

Sekayam Kab 

Sanggau tersebut 

yaitu pada hari 

Kamis tanggal 7 

Oktober 2021 sekira 

pukul 10.00 WIB. 

 bahwa cara kerja 
aktifitas 

pertambangan yang 

dilakukan oleh 

 Bahwa Terdakwa telah 
melakukan kegiatan 

penambangan emas 

selama tiga hari yaitu 

pada hari Rabu tanggal 21 

Mei 2014, hari Jumat 

tanggal 23 Mei 2014, dan 

hari Jumat tanggal 31 Mei 

2014 di aliran sungai 

Tembesi, Desa Bernai 

Luar, Kecamatan 

Sarolangun, Kabupaten 

Sarolangun. 

 Bahwa alat-alat yang 
dipergunakan dalam 

penambangan emas 

tersebut yaitu kapal yang 

terbuat dari drum, mesin 2 

unit, keong, NS, pipa, 

selang, dulang, ember, air 

raksa, dan karpet dengan 

fungsi sebagai. 

 Cara yang saudara Bawai 

 Bahwa benar terdakwa 
merupakan orang yang 

melakukan penambangan 

di Blok Gunung Tanjung 

Kp. Mekarwangi RT. 04 

RW. 12 Ds. Gunung 

Masigit Kec. Cipatat Kab. 

Bandung Barat.melakukan 

penambangan sejak bulan 

Maret 2017 s/d petugas 

kepolisian datang ke lokasi 

di bulan Oktober 2017. 

 Bahwa benar terdakwa 
melakukan penambangan 

dengan menggunakan 1 

(satu) unit Ekskavator 

Bucket merek KOBELCO 

warna hijau dan 1 (satu) 

unit Ekskavator Breaker 

merek KOMATSU warna 

kuning, dimana alat 

tersebut merupakan milik 

Sdr. H. EPET yang dirental 
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Terdakwa pertama 

menyiapkan tempat 

berupa ranting, 

kemudian 

memasang alat-alat 

mesin diatas ranting 

yang telah 

disiapkan. 

 bahwa kemudian 

dari faktanya saat 

dilakukan 

penangkapan 

Terdakwa tidak 

dapat menunjukkan 

izin dari yang pihak 

berwenang untuk 

melakukan kegiatan 

menambang emas 

itu sehingga dengan 

demikian perbuatan 

menambang yang 

dilakukan oleh 

Terdakwa tidaklah 

memiliki izin 

dengan demikian 

unsur ini telah 

terpenuhi. 

menghidupkan mesin 

diesel yang berfungsi 

untuk menggerakkan 

peralatan lainnya dengan 

menggunakan engkol dan 

pada saat mesin diesel 

sudah hidup maka 

peralatan yang 

tersambung dengan 

menggunakan panbelt 

seperti Keongan Ukuran 

12 yang berfungsi untuk 

menyedot material yang 

ada didalam sungai seperti 

batu, pasir dan tanah, dan 

NS yang berfungsi untuk 

menyedot air dan 

dialirkan melalui selang 

untuk membantu keongan 

menyedot material. 

 Bahwa Terdakwa 

melakukan penambangan 

emas tanpa memiliki ijin 

dari pihak yang 

berwenang. 

 

oleh tersangka dengan 

biaya Rp. 170.000,-/jam 

untuk KOBELCO dan Rp. 

310.000,-/jam untuk 

KOMATSU . 

 Bahwa benar cara 

penambangan yang 

dilakukan yaitu pertama-

tama material batu kapur di 

gali dengan menggunakan 

ekskavator bucket, batu 

kapur yang masih 

tercampur tanah dibuang 

terlebih dahulu/dipisahkan 

terlebih dahulu tanahnya, 

kemudian batu kapur 

dibelah menggunakan 

ekskavator breaker 

menjadi bagian yang kecil-

kecil kemudian diangkut 

ke truk konsumen yang 

sudah datang ke lokasi. 

 Bahwa benar Dalam 
kegiatan penambangan 

tidak ada IUP, namun 

sudah sempat diajukan 

oleh Sdr. DENI 

ALAMSYAH, SE, tetapi 

baru sampai resi 

permohonan. 

Menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa 

dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) Tahun 

dan 2 (dua) Bulan serta 

denda sejumlah 

Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila 

denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan 

pidana kurungan 

selama 2 (dua) Bulan 

Menjatuhkan pidana 

terhadap Terdakwa dengan 

pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan dan pidana 

denda sebesar Rp 

1.000.000.000, (satu milyar 

rupiah), dengan ketentuan 

apabila pidana denda 

tersebut tidak dibayar oleh 

Terdakwa maka diganti 

dengan pidana kurungan 

selama 2 (dua) bulan 

Menjatuhkan pidana 

terhadap Terdakwa Wawan 

Hermawan lias Wawan otel 

selama 1 (satu) tahun penjara 
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Menurut peneliti, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam pasal 158 undang-

undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana 

dalam pasal tersebut disebutkan: “Setiap orang yang melakukan 

Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
80

 Sedangkan dalam 

undang-undang tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang hukuman 

minimal. Maka dari itu hakim diberikan keleluasaan dalam menjatuhkan 

hukuman, kecuali dalam undang-undang sudah disebutkan dengan khusus 

peraturan yang sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya, dan seringan-

ringannya. 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 

341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa yaitu Herwato als Boer Bin Tabarin dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 

Bulan. 

Dalam putusan tersebut dalam logika hukumannya bahwa 

penambahan hukuman dendanya jauh berbeda dengan yang tertera dalam 
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pasal 158 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan denda dari Rp. 

10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) berubah ke 

100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah) untuk memberikan efek jera 

dan tidak mengulangi lagi. Akan tetapi logikan hukuman yang dijatuhkan 

oleh hakim kepada terdakwa hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan jauh dari tujuan undang-undang 

pertambangan mineral dan batu bara. 

Dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ 

Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 

yaitu Abdullah Pikri Bin Ajis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 

bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), 

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh 

Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ 

Pid.B/2014/PN Srl ini hakim dalam menjatuhkan hukuman juga tidak 

memperhatikan tujuan dari undang-undang pertambangan karena 

penjatuhan hukuman denda yang Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) 

bisa digantikan dengan hukuman kurungan selama dua bulan saja. 

Dan yang paling fatal menurut peneliti ialah pemberian Putusan 

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, 
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Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa  yaitu Wawan 

Hermawan alias Wawan Otel dengan penjara selama 1 (satu) tahun. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa hanya hukuman penjara saja tidak dengan hukuman denda, 

sedangkan dalam undang-undang ditandai dengan kata “dan” oleh karena 

itu menurut peneliti hakim dalam memberikan hukuman tidak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. 

Dengan demikian, penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak 

sesuai dengan tujuan dari undang-undang yang berlaku pada saat hukuman 

dijatuhkan. Han hal tersebut dikhawatirkan pelaku mengulangi 

perbuatannya dan menyebabkan kerugian bagi negara dan bagi rakyat 

disekitar pertambangan. 

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Pertambangan 

Tanpa Izin. 

Telah kita ketahui bahwasanya hukum pidana Islam merupakan 

syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik 

didunia maupun diakhirat. Maka dari itu, suatu tindakan yang dapat 

merugikan orang lain itu juga termasuk dalam tindak pidana dalam hukum 

Islam. Karena tindakan pencurian dapat merugikan orang lain. 

Maka dari itu, dalam melakukan pertambangan tanpa izin yang 

dilakukan oleh terdakwa dalam tiga putusan tersebut, termasuk dalam hal 

pencurian, karena pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan secara diam-

diam dan tanpa izin. 
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Hal tersebut sesuai dengan yang dikatan oleh Ibnu Arafah pencurian 

menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi 

ketempat penyimpanan orang lain untuk mengambil isinya. Dengan demikian 

mencuri mengandung tiga unsur yaitu: 

1. Mengambil milik orang lain 

2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi 

3. Milik orang lain ada yang di tempat penyimpanannya.
81

 

Selian itu, para ulama telah sepat bahwa pelaku pencurian termasuk 

dalam salah satu tuju jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh 

Allah SWT sebagaimana firman sebagai berikut: 

                             

       

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT dan Allah maha 

perkasa lagi maha bijaksana”
82

 (Q.S. Al-Ma’idah: 38) 

 

Dalam melakukan pertambangan tanpa izin, yang dilakukan oleh 

perorangan bukan hanya dapat merugikan orang lain, akan tetapi juga 

merugikan negara dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat yang 

berada di daerah pertamabangan tanpa izin tersebut.  
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Apabila pertambangan tanpa izin terus dilakukan, maka akan 

menyebabkan bencana alam yang akan hancurnya lingkungan masyarakat dan 

hancurnya tempat tinggal masyarakat. 

Dalam hukum pidana Islam menitik beratkan pada rasa keadilan dan 

kesejahteraan umat Islam, sehingga para terdakwa dalam putusan tersebut, 

penambang emas tanpa izin termasuk dalam hal pencurian dan dapat dijatuhi 

hukuman yang setimpal terhadap apa yang diperbuatnya. Hal itu agar dapat 

menimbulkan efek jera kepada pelaku penambang emas tanpa izin. 

Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam Islam telah 

difirmankan dalam Al-qur’an Q.S Sad Ayat 26: 

                        

          

Artinya: “Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di 

muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara 

manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena 

ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang 

berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
83

 

 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, dengan makna 

Hukum menurutnya yaitu: 

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ 

yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.
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Dapat dipahami bahwa hukuman merupakan suatu tindakan nyata dan 

sepadan yang diberikan oleh syara' terhadap perbuatan kejahatan pidana yang 

telah dibuatnya. Dari hukum pidana Islam hukuman yang tepat dan setimpal 

terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin menurut peneliti ialah 

hukuman ta’zir. 

Hukuman ta’zir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak 

pidanan yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak-hak 

Allah ataupun hak-hak manusia yang tidak di tentukan dari hadits. 

Dari hukuman ta’zir ini diserahkan kepada ulil amri dalam hal-hal 

penentuan maupun pelaksanaan. Ulil amri dapat menetapkan hukuman mulai 

yang rendang sampai yang tinggi.  

Seperti memberikan hukuman pidana penjara dengan ketentuan yang 

dapat memberatkan atau meringankan, serta di tambahkan hukuman denda 

yang dapat memberatkan dan meringankan. 

Dalam pemberian hukuman kepada pelaku penambang emas tanpa 

izin sebenarnya untuk mencapai tujuan dalam hukum pidana Islam yaitu: 

1. Pencegahan (ar-raddu az-zajru) 

2. Pelajaran dan pendidikan (al-islah} wat-tahdzib) 

Dalam aplikasinya ialah tujuan hukuman yaitu: 

1. Untuk mendidik masyarakat. 

2. Sebagai upaya pencegahan bagi pelaku tindak pidana. 

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. 

4. Sebagai sanksi atas apa perbuatan yang dilakukannya, yakni sanksi bagi 

pelaku sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai penegakan hukum 

terhadap pertambangan tanpa izin. 

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa 

izin dalam putusan hakim kurang sesuai dengan prinsip perlindungan 

hukum hak asasi manusia, serta putusan majelis hakim menurut peneliti 

tidak sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara. 

Dalam putusan majelis hanya menjatuhkan pidana penjara kepada 

terdakwa sedangkan dalam pasal 158 terdapat kata “dan” yang 

merupakan penambahan hukuman denda sebagai logika hukuman 

komulatif, serta dalam putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman 

denda yang tidak sesuai dengan penambahan ganti dari hukuman 

kurungannya.  

2. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pertambangan tanpa izin 

termasuk dalam pencurian, karena dalam pertambangan tanpa izin 

mengambil yang bukan haknya, pengambilan secara diam-diam, serta 

mengambil dari tempat asalnya. Sehingga hukuman yang dijatuhkan 

kepada pelaku penambang tanpa izin ialah hukuman ta’zir, dimana dalam 
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penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri dari 

yang terberat sampai kepada yang paling ringan. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penegakan 

hukum terhadap pertambangan tanpa izin ialah. 

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana pertamabangan 

tanpa izin benar-benar memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang 

pertambangan agar memberikan perhatian dan efek jera kepada para 

pelaku pertambangan tanpa izin. 

2. Hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku 

pertambangan tanpa izin juga memperhatikan hukum pidana Islam, karena 

dengan begitu majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan yang 

sesuai dengan perbuatan para pelaku pertambangan tanpa izin. Karena 

dampak pertambangan tanpa izin dapat menyebabkan bencana alam, 

kerusakan lingkungan, bahkan kehancuran bagi masyarakat. Dan hal 

tersebut sudah dilarang dalam Al-qur’an. 
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