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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Wacana kewajiban pemurnian munculpertama kali muncul pada Pasal 102 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Kemudian dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Terakhir pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Pada regulasi 

pertambangan sudah terdapat keterpaduan anatara undang-undang sampai 

peraturan menteri. Tetapi pengaturan pada sektor pendukung kebijakan ini belum 

terdapat hal tersebut, seperti pada sektor industri, perdagangan, teknologi, dan 

kehutanan pemerintah belum mengelurkan aturan yang mendukung pemurnian 

mineral dan batubara. Kebijakan pemurnian ini tidak akan dapat diterapkan secara 

baik bila tidak didukung secara masif oleh pemerintah. Kebijakan pemurnian 

mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah yang diterapkan 

pemerintah masih diatur secara parsial. Setelah kebijakan dikeluarkan, tidak 

terjadi koordinasi yang masif dalam menentukan langkah-langkah pencapaiannya. 
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Kebijakan pemurnian mineral dan batubara bila diterapkan secara optimal akan 

berdampak bagi keberlanjutan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. 

Mempercepat pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja, pendorongan inovasi, peningkatan investasi, penciptaan industri 

baru dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan 

menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan rakyat. 

Akan tetapi faktanya adalah kebijakan pemurnian saat ini belum memberikan 

dampak positif bagi Indonesia. Terdapat banyak permasalahan yang ditimbulkan 

atas kebijakan pemurnian ini sperti yang telah dipaparkan pada Bab IV.  

Berdasarkan dampak negatif atas kebijakan ini maka muncul kajian pemerintah 

tentang reformasi peraturan perundang-undangan mengikuti pendekatan 

multidisiplin dan menitikberatkan kemampuan pemerintah untuk mengelola 

reformasi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Reformasi pearturan 

perundang-undangan kebijakan pemurnian mineral dan batubara yang terstruktur 

dan diterapkan dengan baik dapat berkontribusi secara signifikan pada kinerja 

ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik.  

5.2 Saran 

Suatu kebijakan pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara 

yang berdasarkan kebutuhan nasional harus dinyatakan melalui komitmen politik 

untuk mengarahkan badan-badan sektor publik termasuk di tingkat daerah untuk 

mengontrol dan melaksanakan kebijakan pemerintah pemurnian pertambangan 

mineral dan batubara tersebut. Saat ini harus adanya satu pedoman formal yang 

ideal oleh pemerintah atau road map perkementerian-kementerian yang terlibat 
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dalam pemurnian mineral dan batubara agar percepatan peningkatan nilai tambah 

mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat terealisasikan. 

Seperti; Kementerian ESDM harus menyediakan data dan informasi terkini 

mengenai potensi dan sebaran cadangan bijih mineral terlebih dahulu, 

memfasilitasi penyediaan energi pendukung untuk kegiatan pengolahan dan 

pemurnian, menetapkan kebijakan kewajiban pemenuhan dalam negeri hasil 

pengolahan dan pemurnian mineral tertentu untuk kebutuhan di sektor 

perindustrian, dan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang 

mineral yang menghambat upaya percepatan peningkatan nilai tambah mineral 

melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta harus menyiapkan 

inspektur pertambangan yang berkompeten lebih banyak lagi untuk pengawasan 

jalannya usaha pertambangan; Kementerian Perindustrian diharuskan menyusun 

peta jalan (roadmap) industri yang berbasis penigkatan nilai jual tambang 

Indonesia; Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan di bidang ekspor, 

impor, dan perdagangan dalam negeri untuk menjamin ketersediaan pasokan, 

pengadaan dan kelancaran distribusi bahan baku, bahan penolong dan barang 

modal kebutuhan pengolahan dan pemurnian mineral; Kementerian Keuangan 

menetapkan kebijakan di bidang fiskal dalam rangka mendorong kegiatan 

pengolahan dan pemurnian mineral; Kementerian Keuangan harus menetapkan 

besaran pajak yang akan dikenakan pada mineral dan batubara yang telah 

dimurnikan, pengenaan pajak ekspor mineral dan batubara harus dibedakan tidak 

boleh disamakan karena permintaan masing-masing mineral dan batubara tentu 

berbeda dan pengaturan peajak dan cukai seluruh infrastruktur pemurnian mineral 

dan batubara harus segera diterbitkan; Kementerian Dalam Negeri melakukan 
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pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan perizinan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka sinergisisasi dan percepatan pembangunan 

pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya; Kementerian 

BUMN mendorong BUMN guna membangun pengolahan dan pemurnian mineral 

di dalam negeri, menetapkan prioritas usulan tambahan penyertaan modal negara 

kepada BUMN yang membangun pengolahan dan pemurnian mineral di dalam 

negeri, dan mendorong BUMN sebagai penyedia kebutuhan mineral dan batubara 

dari pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; Kementerian 

Lingkungan Hidup melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup yang menghambat upaya percepatan peningkatan nilai tambah 

mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan melindungi hak-

hak masyarakat adat yang berada di kedalaman hutan; Kementerian Perekonomian 

diharuskan mengeluarkan pengaturan tentang kewenangan pembinaan manajemen 

keuangan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dan 

pelaksanaan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada Presiden paling 

kurang satu kali dalam setahun. 

 

 

 

 

 


