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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Allah SWT mengkaruniai Indonesia kekayaan alam yang sangat berlimpah dan 

kekayaan tersebut harus dikelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. 

Tetapi tidaklah mudah mengelola itu semua di tengah sifat keserakahan manusia, 

yang mengakibatkan pengaturan hukum atas kekayaan alam Indonesia seringkali 

tidak maksimal. Proses pembentukan kebijakan hukum memerlukan landasan 

pemikiran dan pertimbangan yang kuat serta pengkajian yang lebih mendalam dan 

komprehensif terutama dari nilai filosofis, ekonomis dan sosiologis sebelum 

dinyatakan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

masyarakat. Kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya harus dilakukan 

daripada apa yang diusulkan mengenai suatu permasalahan. Kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia saat ini selalu dideterminasi 

secara berlebihan oleh kepentingan politik pengusaha pertambangan. Hal ini 

mengakibatkan kebijakan pemerintah yang jauh dari kesejahteraan. Seharusnya 

terdapat penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam yang melindungi 

Kedaulatan Energi Nasional yang hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat 

bukan untuk kepentingan negara lain. Secara langsung rakyat harus memperoleh dan 

menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya. Setiap waga negara 
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menginginkan dan menuntut adanya keadilan yang diberikan oleh Negara. Keadilan 

yang didambakan oleh warga negara bukan hanya di bidang hukum dan politik, 

tetapi  dituntut di bidang kehidupan ekonomi dan sosial. 

Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat berlimpah. Pada tahun 2010, 

cadangan batubara Indonesia sebesar 126,3 miliar ton dan sumber daya diperkirakan 

sebesar 105,2 miliar ton.1 Seperti terlihat pada Gambar 1.1 

Gambar 1.1 sumber daya dan cadangan batubara tahun 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak kalah dari batubara, potensi mineral Indonesia juga berlimpah. Terlihat 

berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

seperti pada gambar 1.2 berikut :2 

 

,s\  

                                                           
1
  Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral. Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral. 2011. hlm 11 
2  Op. Cit.. hlm. 13 
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Gambar 1.2 sumber daya logam dan cadangannya dan jumlah dalam ribu Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Berlimpahnya potensi semberdaya mineral dan batubara Indonesia seharusnya 

menjadikan Indonesia negara yang kaya raya dan tidak sebaliknya. Pemanfaatan 

sumber daya mineral dan batubara dewasa ini cenderung hanya untuk  memenuhi 

kebutuhan hidup pemilik perusahaan tambang. Saat kekayaan SDA Indonesia 

dijadikan komoditas ekspor tanpa batas alhasil harga barang tambang bergerak 
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begitu fluktuatif. Bukan hanya atas perhitungan statistik penawaran dan permintaan, 

tetapi juga lebih pada permainan spekulan dalam pasar komoditas tambang. Tidak 

pernah disadari dan dipedulikan kondisi tersebut oleh pelaku penambangan yang 

demikian ini menjadikan semua aktivitas pertambangan masuk ke dalam sistem Neo 

Liberalism. 

Seraya dengan hal tersebut, pertambangan Indonesia saat ini bertambah dilematis 

dengan adanya kebijakan keharusan melakukan pemurnian mineral dan batubara di 

dalam negeri. Dalam industri pengolahan hilir yaitu pemurnian mineral dan batubara 

ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh pemerintah. Selain membutuhkan 

modal yang sangat besar, program ini membutuhkan dukungan teknologi, peralatan, 

dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan tentu saja Pengaturan 

hukumnya harus tegas dan jelas. Kebijakan pemurnian mineral dan batubara  juga 

membutuhkan pendekatan holistik dan memperhitungkan skala keekonomian. 

Ketidakcermatan pemerintah akan menyebabkan kerugian dan menimbulkan 

permasalahan baru yang kompleks. Bukan mustahil hal ini justru menjadi 

kontraproduktif dari apa yang pemerintah dan rakyat harapkan yaitu kesejahteraan. 

Pemerintah seharusnya kembali duduk bersama pelaku dunia usaha pertambangan 

dan mendengarkan kembali aspirasi dan pertimbangan dari masyarakat untuk 

mendapatkan suatu kebijakan yang mampu diterapkan secara maksimal. Niatan 

pemerintah atas pemurnian mineral dan batubara memiliki tujuan yang baik. Maka 

pemerintah perlu menyiapkan indikator prapenerapan yang mapan. Jika tidak ingin 

kehilangan kewibawaan pemerintah dimata masyarakat, atas kegagalan menjalankan 

kebijakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah menjalankan Negara yang 
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berkonsep welfare state. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam alenia pertama 

pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,” 

Dari penggalan pembukaan UUD 1945 dapat terlihat bahwa yang harus diutamakan 

dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah di bidang pertambangan khususnya, 

pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saat ini kebijakan 

sektor pertambangan selalu diintervensi kepentingan-kepentingan para elit politik 

dan pengusaha pertambangan semata. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang 

mengkonfrontasi dan mengenyampingkan hak-hak masyarakat. 

Kebijakan pertambangan Indonesia dibentuk untuk menjaga kedaulatan energi 

nasional. Sebelum adanya Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang   

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelolaan mineral dan batubara hanya 

sampai pada sektor hulu. Yakni ekplorasi kemudian dipasarkan begitu saja tanpa 

pengelolaan lebih lanjut. Keadaan demikian tidak lagi ditemukan setelah berlakunya 

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Pengelolaan mineral dan batubara telah menemukan sistem baru, yaitu pengelolaan 

sektor hilir. Terdapat tahapan operasi produksi mineral dan batubara yaitu 

pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan terlebih dahulu sebelum masuk 

ketahap penjualan.  
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Pemurnian mineral dan batubara yang dicanangkan oleh pemerintah awalnya 

bertumpu pada Pasal 102 Undang–undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang   

Pertambangan Mineral dan Batubara :3 

“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya 
mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”. 

 

Peningkatan nilai tambah barang tambang mineral dan batubara melalui pemurnian 

mineral dan batubara atau yang selanjutnya ditopang oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang   Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 93 ayat (1), sebagai berikut :4 

“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib 
melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah 
mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama 
dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.” 

 

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk rneningkatkan produk akhir 

dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutannya. Kewajiban 

untuk rnelakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan antara 

lain untuk rneningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk 

pertambangan mineral dan batubara, tersedianya bahan baku industri, penyerapan 

tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Pada tujuan akhirnya nanti pasti 

bertujuan menjaga kedaulatan energi Indonesia. Pihak yang bertanggungjawab atas 

kebijakan ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan aturan 

                                                           
3  Lihat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 
4  Pasal 93 ayat (1) Bab Viii. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2010 tentang  

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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tegasnya yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. 

Terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling 

lambat diberlakukan pada 12 Januari 2014. Penerapan perintah undang-undang 

pertambangan mineral dan batubara sudah mendekati 2014, namun  tanda-tanda 

pemerintah untuk mengimplementasikannya masih jauh dari kata siap. Pemerintah 

terlihat seperti ketakutan mengahadapi pemurnian mineral dan batubara 2014 yang 

terlanjur sudah dikeluarkan, dan kebijakan pendukungnya belum dapat 

diimplementasikan secara menyeluruh. 

Kembali pada kebijakan pemurnian mineral dan batubara tengah menghadapi 

kendala yang cukup besar, terkait ketersediaan energi listrik yang dibutuhkan untuk 

membangun smelter (pabrik pemurnian). Pembangunan smelter juga sulit 

diwujudkan mengingat membutuhkan modal besar. Mengingat satu smelter 

membutuhkan modal investasi mencapai 450 juta dolar AS – 700 juta dolar AS     

(Rp 4,05 triliun – Rp 6,3 triliun).5 Pendanaan kebijakan pemurnian mineral dan 

batubara ini akan menelan dana yang sangat besar yang berarti akan menyedot aloksi 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar. Dana susbsidi 

yang akan diberikan oleh APBN tidak lebih dari Rp.150 miliar. Cara pemilik 

perusahaan tambang mendapatkan dana tambahan salah satu jalannya adalah 

pemerintah memberikan IUP semudah mungkin untuk investor asing agar 

berinvestasi diperusahaannya dengan demikian maka aliran dana pun akan semakin 

                                                           
5  http://www.esdm.go.id/berita/43-mineral/4191-sig.rusia-siap-kucurkan-dana-us-4-

miliar-bangun-smelter.html. diakses pada tanggal 27 April 2013.  
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besar. Akibatnya terlalu banyak IUP yang diberikan maka kontrol terhadap 

pemegang kegiatan IUP menjadi sangat sulit.  

Kebijakan pemurnian mineral dan batubara yang sebentar lagi harus dilakukan. 

Tetapi masih banyak kendala penghambat seperti buruknya pengaturan hukum dan 

penegakannya pada pengelolaan bidang pertambangan. Hal ini mengakibatkan 

kepanikan pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha pertambangan. Awal dari 

tahapan pengelolaan mineral dan batubara adalah penentuan dan pemberian wilayah 

izin usaha pertambangan (WIUP). Tidak peduli dikawasan hutan lindung ataupun 

kawasan masyarakat pemerintah dapat menghalalkan wilayah itu untuk ditambang 

dengan alasan untuk menigkatkan penerimaan negara dan daerah. Masalah lain turut 

muncul yakni penentuan WIUP yang sering tumpang tindih dan cenderung 

mengindahkan kepentingan dan hak-hak masyarakat pemilik tanah. Berikutnya 

masalah pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang tercatat pada Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Alam sebanyak 10.600 buah izin,6 dikhawatirkan dengan 

semakin banyaknya pengeluaran izin maka pengawasannya pun akan sangat sulit 

dilakukan. Semua ini menuntut adanya Kesanggupan mempertanggungjawabkan 

secara konsisten dan konsekuen atas apa yang diperbuat pemerintah. 

Salah satu substansi kebijakan pemurnian mineral dan batubara ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang  

“tidak sama sekali” melibatkan masyarakat dan kalangan akademisi dalam hal 

tersebut. Masyarakat memiliki kajian kritis dan realistis terhadap suatu kebijakan 

                                                           
6  http://www.hukumonline.com.-Sony Heru Prasetyo: Penataan IUP Terus 

Dilakukan.Html. 2013. Diakses pada tanggal 13 April 2013. 
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yang akan berdampak secara langsung pada masyarakat luas. Kesiapan Indonesia 

dalam mengelola SDA haruslah mapan, harus sudah menyiapkan kebijakan-

kebijakan prapenerapan, saat penerapan, pascapenerapan pemenurnian mineral dan 

batubara. 

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pemerintah tidak boleh 

terjebak kepada persoalan klasik. Seperti berorientasi memperoleh pendapatan yang 

sebesar-besarnya dari industri pertambangan mineral dan batubara.  Kebijakan 

pemurnian mineral dan batubara yang banyak diliputi oleh banyak permasalahan 

seperti yang telah dipaparkan diatas. Sangat disayangkan karena industri ini 

memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional maupun 

daerah. Persoalan disektor pertambangan sebenarnya hanya salah satu problematik 

dari sekian banyaknya masalah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di 

negara ini. Peningkatan nilai tambah pertambangan dengan cara pemurnian adalah 

upaya optimalisasi atas pengelolaan proses hulu ke hilir kegiatan pertambangan serta 

pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Oleh karena itu harus ada pengaturan hukum yang tepat atas 

kebijakan pemurnian mineral dan batubara dan disamping itu harus ada kebijakan 

transisi yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memaksimalkan kebijakan 

tersebut pada 2014. Untuk itulah penulis memilih untuk mengkaji kritis atas 

kebijakan pemurnian mineral dan batubara  ini.  
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1.2      Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pengaturan hukum atas kebijakan pemurnian mineral dan 

batubara? 

b. Bagaimanakah implikasi kebijakan pemurnian mineral dan batubara bagi 

Indonesia? 

1.3      Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kebijakan pemurnian 

mineral dan batubara.  

b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan akselerasi pemerintah bila dalam 

proses menuju kebijakan pemurnian mineral dan batubara Indonesia tidak 

mampu atau belum siap melaksanakan kebijakan tersebut.  

1.4      Kegunaan Penelitian 

1.4.1      Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pengaturan hukum tindakan pemerintah dalam pertambangan Indonesia khususnya 

pemurnian barang tambang mineral dan batubara,  selanjutnya mengetahui 

bagaimana implikasi dan kebijakan transisi dari program pemerintah tersebut, yang 

mengharuskan adanya peningkatan nilai tambah terhadap mineral dan batubara 

melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sehingga mahasiswa dapat memberikan 

kritisi dan menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk pertambangan Indonesia 

kedepannya. 
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1.4.2      Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini untuk memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang 

mempunyai perhatian terhadap kebijakan pemerintah bidang pertambangan dan dan 

sebagai bahan bacaan alternative dalam bidang kebijakan hukum pertambangan 

Indonesia terutama mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah wawasan dalam  

urgensi suatu kebijakan pemerintah dan implikasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


