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Izin Tambang Rakyat Kewenangan Bupati 

Pembukaan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di suatu daerah cukup dengan penetapan 

bupati/walikota dan berkonsultasi dengan DPRK setempat. “Soal perizinan usaha pertambangan 

rakyat itu diatur dalam pasal 20-26 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” kata pejabat Distamben Aceh. 

 

UU Nomor 4 Tahun 2009 itu memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota untuk 

menetapkan WPR-nya sendiri. “Jadi, cukup izin bupati/wali kota saja. Tak perlu lagi minta izin 

kepada gubernur.” 

 

Aturan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diatur dalam pasal 47-48 PP Nomor 23 

Tahun 2010. Persyaratan administrasi yang dimaksud adalah, surat permohonan, kartu tanda 

penduduk, menyebutkan komoditas tambang yang dimohon, dan surat keterangan dari desa 

setempat. “Ini persyaratan untuk individual.”  

 

Sedangkan persyaratan untuk kelompok usaha, membuat surat permohonan, mengajukan 

komoditas tambang yang dimohon, surat keterangan dari desa setempat. Untuk izin koperasi, 

paling sedikit meliputi, buat surat permohonan, ada nomor pokok wajib pajak, akte pendirian 

koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang, menyebutkan komoditas yang dimohon, 

dan surat keterangan dari desa setempat. 

 

Aktivitas penambangan emas oleh masyarakat secara tak terkontrol, juga berlangsung di 

kawasan Geumpang, Pidie, dan beberapa tempat lainnya. Yang mencemaskan selama ini, bukan 

karena pemeriontah setempat tak bisa menarik keuntungan dari dari aktivitas itu, tapi justru para 

penambang malah bertaruh dengan nyawa.  

 

Beberapa waktu lalu ada penambang mengalami musibah tertimpa tanah longsor akibat galian 

yang mereka lakukan sendiri. Lalu, ada begitu banyak para penambang logam mulia itu yang 

terserang penyakit malaria. Bahkan, di antara mereka ada yang meninggal dunia. 

 

Belakangan ini, pemerintah masing-masing kabupaten tempat berlangsungnya penambangan 

emas secara illegal itu tak berani bertindak karena belum memiliki payung hukum. Keyakinan 

selama ini, perizinan penambangan emas oleh rakyat itu adalah wewenang gubernur. Karena, itu 

sejak beberapa bulan lalu, seperti Pemkab Aceh Jaya meminta gubernur menyikapi aktivitas 

penambangan emas yang semakin menggelisahkan di Gunong Ujeuen.    

 

Nah, berbulan-bulan menunggu, ternyata permohonan ke gubernur salah alamat. Pemberian izin 

dimaksud adalah wewenang bupati atau walikota. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa baru 

sekarang pihak Distamben Aceh memberitahukan itu. Mengapa tidak sejak awal, sebelum ada 

nyawa yang melayang akibat aktivitas itu? 

 

Ya, sudah lah. Yang penting kini, masing-masing bupati bersama DPRD harus segera 

mengambil sikap bijak atas aktivitas penambangan emas itu. Sikap bijak yang kita maksud 
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adalah saling menguntungkan. Dan, yang lebih penting lagi adalah para penambang harus 

“diikat” dengan aturan tegas, sehingga tak merusak lingkungan sekaligus tak mengancam nyawa 

mereka sendiri.    
 


