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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. IUP Operasi Produksi dapat dicabut apabila memenuhi syarat yaitu 

a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP 

serta peraturan perundang-undangan.  

Kewajiban ini tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam IUP 

dan juga UU Pertambangan saja, namun juga mencangkup peraturan-

peraturan lain diantaranya UU Lingkungan Hidup, UU PTUN dan 

berbagai peraturan pelaksana terkait usaha pertambangan 

b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam UU Minerba. 

Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana dalam 

kegiatan usaha pertambangan yang ada di UU Minerba dan undang-

undang lain yang terkait dengan usaha pertambangan. Untuk 

melakukan tindakan pencabutan maka harus dibuktikan terlebih 

dahulu bahwa pemegang IUP secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. 

c. Pemegang IUP dinyatakan pailit 

Pernyataan pailit harus dinyatakan dalam sidang perkara 

kepailitan di Pengadilan Niaga. Akan tetapi status pailit tersebut tidak 

serta merta berakibat pada pencabutan izin karena sengketa kepailitan  
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tidak berhenti setelah pengadilan memutus pailit tapi masih bisa 

diajukan upaya hukum. Mengenai syarat dan tata cara pengajuan 

permohonan pailit serta penyelesaian sengketa kepailitan lebih lanjut 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. 

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dicabut IUP 

Operasi Produksi adalah: 

a. Upaya administratif 

Upaya di luar pengadilan dengan mengajukan keberatan  

b. Upaya PTUN 

Upaya hukum lewat pegadilan yang dilakukan dengan pengajuan 

gugatan kepada PTUN 

4.1 Saran 

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan bukanlah suatu perkara yang 

mudah. Dalam mewujudkan tujuan usaha pertambangan yaitu sebagai salah satu 

sarana untuk mensejahterakan rakyat disamping memiliki resiko tinggi terhadap 

kerusakan lingkungan, kegiatan usaha pertambangan juga membutuhkan dana 

yang tidak sedikit. Untuk itu perlu diatur secara lebih tegas mengenai bentuk 

pelanggaran yang dapat mengakibatkan dicabutnya IUP Opersai Produksi agar 

para investor mendapat kejelasan dan dapat menghindari hal-hal yang 

menyebabkan izinnya dicabut. 
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