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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pembangunan Nasional dan Kemandirian Bangsa

1.1.1.1. Pembangunan Ekonomi

Konstitusi Repubik Indonesia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi

harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat

dilihat pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945), yang berbunyi:1

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam tatanan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari

UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional

dengan segenap dana dan daya yang ada digambarkan dengan lebih nyata. UU No.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas

menyebutkan bahwa pembangunan nasional bidang ekonomi di Indonesia

merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia

1 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Bandung: Alumni,
2010), hal. 74.
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dalam rangka mencapai tujuan bernegara.2 Makna dari prinsip kebersamaan yang

tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan

yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai

keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena

pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta

saling melengkapi antara pemerintah dengan masyarakat untuk keberhasilan

pembangunan nasional di bidang ekonomi. Prinsip kebersamaan yang dikandung

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab

pembangunan nasional di bidang ekonomi bukan hanya di pundak pemerintah,

tetapi bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan ekonomi, tentunya pemerintah tidak harus memiliki

seluruh kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang ada. Pemerintah cukup

dengan melakukan penguasaan atas faktor-faktor produksi yang dianggap penting.

Penguasaan pemerintah atas cabang-cabang produksi dan kekayaan alam

juga tidak boleh berlebihan, karena penguasaan yang berlebihan akan

menimbulkan ekses-ekses negatif yang merugikan perekonomian nasional karena

mematikan prakarsa dan kreasi masyarakat. Pemerintah harus dapat menakar

perannya dalam kegiatan pembangunan ekonomi agar tidak berlebihan dan

mematikan peran swasta, sebaliknya juga tidak boleh terlalu minim karena dapat

mengakibatkan sesama sektor swasta bersaing secara bebas dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Keseimbangan (equilibrium) peran

pemerintah ini harus dapat dilakoni dengan baik dan dijaga setiap waktu, dan

2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104).
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pemerintah harus dapat bertindak menjadi katup pengaman bagi partisipasi sektor

swasta dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep Indonesia

sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana dapat dilihat pada

Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945. Konsep pembangunan nasional di

bidang ekonomi dalam negara kesejahteraan tidak semata-mata mengejar

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat adanya keseimbangan antara

pembangunan ekonomi dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Oleh karena

itu, konsep pembangunan ekonomi Indonesia lebih menitikberatkan kepada asas

manfaat, yakni sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat

bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Pada sebuah negara kesejahteraan, tugas untuk menyejahterakan

masyarakat banyak tidak hanya terletak di pundak pemerintah semata-mata, tetapi

berada di pundak pemerintah dan rakyat secara bersama-sama. Hal ini berarti

bahwa masyarakat tidak boleh bersikap pasif dalam usaha untuk mencapai

kesejahteraannya sendiri.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, berdaulat, bersatu, dalam suasana perikehidupan berbangsa yang aman,

tertib, dinamis, dan damai.3 Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara

merata di seluruh wilayah tanah air. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan

3 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 240-241.
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nasional, terutama pembangunan ekonomi, harus benar-benar dapat dirasakan

oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya dirasakan oleh segolongan rakyat

saja.

Pertumbuhan ekonomi 4 di Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi

tidak terlepas dari peran sektor swasta. Peran sektor swasta berupa penanaman

modal telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 1). Penanaman modal

diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan

menanamkannya ke usaha atau proyek yang produktif baik secara langsung

maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal

awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan

sejumlah keuntungan dari penanaman modal yang dimaksud. 5 Pertumbuhan

ekonomi Indonesia dapat diukur dari data per kapita penduduk. Walaupun

terdapat kekurangan-kekurangan pada data pendapatan per kapita (pendapatan

rata-rata penduduk) sebagai alat ukur yang mengukur tingkat kelajuan

pembangunan ekonomi dan taraf kemakmuran masyarakat, hingga saat ini data

pendapatan per kapita selalu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai

pembangunan ekonomi.6

4 Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan kemakmuran negara. Kemakmuran negara
bergantung kepada tujuan ekonomi suatu negara yakni tingkat pengerjaan, stabilitas harga,
efisiensi, distribusi pendapatan yang adil dan pertumbuhan. Lihat: Ace Partadireja, Pengantar
Ekonomika (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal. 7.
5 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Bandung: Alumni, 2009), hal. 15.
6 Pembangunan ekonomi bukan semata mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari
proses perubahan politik, sosial dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya. Lihat
dari Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan (Jakarta: Cides, 1996), hal. 21.
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Pembangunan ekonomi di Indonesia yang memerlukan modal dari sektor

swasta selaras dengan pendapat Dorodjatun Kuntjoro Jakti:7

Meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya
adalah interdepedensi yang pada akhirnya menciptakan derajat
keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan
hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus
uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin
mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini
peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan di
dunia.

Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara asing saling bersaing untuk

menarik calon investor, khususnya investor asing (Foreign Direct

Investment/FDI) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti

ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi kiranya perlu disikapi secara

positif.8

Di sisi lain, Marsudi Triatmodjo mengatakan bahwa investor asing yang

masuk ke Indonesia perlu pemahaman yang mendalam mengenai hukum investasi

di negara yang bersangkutan sebelum mengetahui pengaruh investasinya, dengan

memberi pengetahuan mengenai resiko dalam investasi asing secara langsung

yaitu sangat tinggi resikonya daripada resiko investasi asing dalam bentuk

portofolio.9

Sejauh ini, dalam literatur awal mengenai pembangunan ekonomi yang

diterbitkan dalam tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, pada umumnya

pembangunan ekonomi lazim didefinisikan sebagai: “Suatu proses yang

7 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 18.
8 Ibid.
9 Marsudi Triadmodjo, dkk, A study on The Investment Law of Indonesia From The Perspective of
The Strategy For Economic Development (South Korea: Korea Legislation Research Institute,
2011).
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menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara

terus-menerus dalam jangka panjang.” 10 Apabila pengertian ini dibandingkan

dengan pengertian pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya,

sudah tentu definisi yang mengartikan pembangunan ekonomi secara sempit ini

tidak dapat diterima. Namun demikian, oleh karena tidak terdapat alat pengukur

lain yang lebih sesuai, maka hingga saat ini para ahli ekonomi masih

menggunakan data per kapita untuk dua tujuan berikut:11

1. Menunjukkan secara kasar tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan

ekonomi yang dicapai pada suatu tahun.

2. Membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara.

Pertumbuhan ekonomi memerlukan pembangunan infrastruktur,

infrastruktur diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Ginanjar Kartasasmita berpendapat pembangunan dalam rangka

pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata merupakan pembangunan yang

berkaitan dengan proses ekonomi namun juga pembangunan infrastruktur yang

mendukung proses ekonomi.12

1.1.1.2. Pembangunan Infrastruktur dan Permasalahan yang Dihadapi

Sondang Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ginanjar Kartasamita, Op.cit., hal. 22.
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building).” 13 Lain halnya dengan Ginanjar Kartasasmita yang memberikan

pengertian lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”14 Sedangkan

infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur

adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Dalam kaitan ini, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur

atau sarana dan prasarana fisik yang memadai sangat diperlukan karena

merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Berbagai fasilitas fisik adalah hal yang vital untuk mendukung berbagai kegiatan

pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan

pemerintahan. Hal itu diantaranya mencakup sistem energi, transportasi jalan

raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah

ibadah dan jaringan layanan air bersih. Kesemuanya itu memerlukan adanya

dukungan infrastruktur yang handal.

Pembangunan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi nasional harus

memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana terkandung

dalam UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

13 Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 25.
14 Ginanjar Kartasasmita, Op.cit., hal. 36.



8

Indonesia (Selanjutnya ditulis MPR) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN) Tahun 1973 yang memuat politik hukum lingkungan. GBHN memuat

aturan dasar negara/aturan pokok negara yang berisi garis-garis besar kebijakan

negara, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Ada dua GBHN yang

ditetapkan MPR pada masa sebelum berlakunya UU Lingkungan Hidup Tahun

1982 yaitu GBHN Tahun 1973 dan GBHN Tahun 1978. GBHN Tahun 1973 yang

ditetapkan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, merupakan GBHN

pertama yang menjabarkan secara konkrit ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Dalam Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, huruf B angka 10

ditegaskan:15

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia
harus digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam
tersebut diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan manusia,
dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Kebijakan tersebut setidaknya memberikan empat arahan yang harus

diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu: (1) Penggunaan sumber

daya alam harus secara rasional, artinya sesuai dengan kebutuhan dan

ketersediaan, tidak boros; (2) Pemanfaatannya agar tidak merusak lingkungan

hidup; (3) Dilaksanakan dengan kebijakan secara menyeluruh; (4)

memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Empat arahan kebijakan

pembangunan terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut pada dasarnya

merupakan kebijakan awal pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan penjabaran secara konkret prinsip

pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam prinsip

15 Muhamad Akib, Politik Hukum Lingkungan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 47.
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ke 13 Deklarasi Stockholm 1972. Prinsip tersebut menyepakati pengelolaan

sumber daya secara lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan negara-

negara harus menerapkan pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam menyusun

perencanaan pembangunannya untuk menjamin pembangunan dapat sesuai

dengan kebutuhan guna melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup manusia

bagi kesejahteraan penduduknya.16

1.1.1.3. Pembangunan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kegiatan pembangunan pada

dasarnya adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang secara cepat atau secara

bertahap, berangsur-angsur dan merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan

hidup, agar menjadi lebih baik dari kondisi semula berdasarkan strategi dan

tujuannya. Pembangunan mencakup dua tahap penting:17

1. tahap untuk peningkatan kesejahteraan.

2. tahap untuk meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan

berikutnya.

Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh bangsa Indonesia

pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk membangun bangsa. Sebagai upaya

untuk mewujudkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan, maka pembangunan

harus berjalan terus dan tidak boleh berhenti. Demikian juga pembangunan yang

dilaksanakan di sektor infrastruktur harus terus-menerus dilanjutkan sesuai

dengan tuntutan zaman.

16 Ibid., hal. 48.
17 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi revisi
(Bandung: Alumni, 2014), hal. 6-7.
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Pendeknya, kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan

oleh pemerintah, masyarakat, maupun oleh pihak swasta dari tahun ke tahun terus

meningkat. Secara sadar atau tidak sadar pembangunan yang membawa hasil itu

di lain pihak juga menimbulkan masalah antara lain adalah masalah pencemaran

dan lingkungan hidup.18

Sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah Indonesia

bertekad untuk meningkatkan intensitas pembangunan nasional sesuai dengan

kebijaksanaan Trilogi Pembangunan. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi, juga perlu untuk mengentaskan kemiskinan sebagai langkah pemerataan

pembangunan. Untuk pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi yang

besar terutama mengarah pada industrialisasi. Sejalan dengan itu, sumber daya

alam yang melimpah sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan

dimana jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara maksimal akan

berperan penting untuk mengentaskan kemiskinan. Fakta menunjukkan, masih

sering muncul kendala-kendala seperti koordinasi pembangunan yang belum

mantap serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang

masih mengabaikan masalah lingkungan. Akibatnya sering ditemukan kejadian-

kejadian sebagai berikut:19

1. pelaksanaan pembangunan masih dilakukan secara sendiri-sendiri.

2. munculnya kasus-kasus pencemaran.

3. kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan bekas galian.

4. tumpang tindih peruntukan lahan.

18 Ibid., hal. 18-19.
19 Ibid.
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5. banjir sebagai akibat lambannya revegetasi terhadap lahan-lahan bekas

tambang.

6. munculnya kasus-kasus lingkungan lainnya.

Dengan memperlihatkan berbagai efek masalah yang dialami, maka

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan pengalaman Pelita V yang lalu dan

Pelita-pelita sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan

pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Pembangunan lingkungan hidup diwajibkan karena eksistensi kehidupan

manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah memenuhi

beragam kebutuhan manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat

mempertahankan kehidupannya. Kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri

yang terlepas dari lingkungan. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting

bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga dan dilindungi.

Pentingnya perlindungan lingkungan ditekankan pula pada prinsip kedua

Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan perlindungan dan perbaikan

lingkungan hidup manusia adalah isu utama yang mempengaruhi pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan semua bangsa di dunia, ini adalah keinginan yang

mendesak bagi semua bangsa di dunia dan menjadi kewajiban bagi semua badan

pemerintahan.20

20 A’an Effendi, Hukum Lingkungan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1-2.
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1.1.1.4. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Bagi bangsa Indonesia pembangunan nasional pada dahulunya adalah

upaya besar dan untuk membangun manusia seutuhnya. Oleh karena itu, yang

menjadi subyek pembangunan untuk menghadapi perubahan adalah masyarakat.

Ini berarti, yang harus diutamakan adalah rasa keberdayaan untuk ditegakkannya

tujuan hidup, keberdayaan untuk merumuskan arah mana perubahan itu hendak

diikhtiarkan, dan keberdayaan untuk mengelola dampak dari proses perubahan

itu.21

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah memaksa

Indonesia melakukan perubahan untuk mengkoreksi kelemahan dan kesalahannya

di masa lalu. Ekonomi, politik, sosial, dan hukum mengalami perubahan dan

reformasi menuju kepada sistem baru yang diharapkan lebih adil, dan

berkelanjutan. 22 Seiring dengan itu, salah satu perubahan yang paling berjaya

mempengaruhi pembangunan negara adalah perubahan ilmu pengetahuan dan

teknologi masa kini. Munculnya teknologi baru membawa implikasi sosiokultural,

sehingga mengakibatkan perubahan sosial sebagai adaptasi terhadap kehadiran

sistem teknologi baru.

Secara konseptual, sasaran pembangunan yang dituju adalah agar

masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat pembangunan dan mandiri demi

kesejahteraan masyarakat itu sendiri.23

21 Perticipatory Development Forum, Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjauan Kearah
Persepsi Yang Utuh (Jakarta: LP3ES), hal. xi.
22 Redaksi Sinar Grafika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Jakarta:
Sinar Grafika), hal. 10.
23 Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 5.
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Dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan maka

segala kegiatan industri sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang

ekonomi seperti terurai pada awal tulisan ini sangat memerlukan investasi asing

secara langsung. Investasi sebagai penanaman modal harus dipandang sebagai

pendukung sektor ekonomi yang tidak merusak kemandirian bangsa dalam

pembangunan ekonominya. Kemandirian bangsa tidak bergantung pada bangsa

lain karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang

dapat diolah dan digunakan bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang berarti

sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.24

UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan

negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan di

atas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu

bahwa negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.25 Tujuan negara

Indonesia yang terdapat di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan konsep welfare state

(Negara Kesejahteraan). Welfare state adalah negara yang segala kegiatan

pemerintahannya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia,

dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia membentuk visi dan misi

dalam GBHN sebelum era reformasi, lalu setelah era reformasi terdapat di dalam

UU No. 17 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Jangka Nasional,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104. Salah satu upaya

24 Ibid.
25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UUD 1945, P4 GBHN (Tap No. II/MPR/1993
(Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1984), hal. 370.
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memajukan kesejahteraan rakyat dilakukan pemerintah dengan pengaturan tentang

penanaman modal asing yang diantaranya adalah investasi di bidang industri baja.

1.1.2. Penanaman Modal Asing Secara Langsung di Bidang Industri Baja

Dalam skala global, sejarah mencatat bahwa industri baja modern

bermula pada pertengahan abad ke-19 di negara-negara yang terletak di benua

Eropa seperti di Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan juga di Australia serta

Amerika Serikat. Sementara untuk di Asia, industri baja muncul pada awal abad

ke-20, seperti di negara Jepang dan India. Perkembangan industri baja di suatu

negara adalah suatu indikator dari kemajuan negara tersebut. Industri baja

diharapkan menjadi basis bagi pengembangan industri andalan, terutama untuk

pengembangan industri mesin, industri alat angkut, industri elektronika dan

telematika, dan pengembangan di sektor bangunan/infrastruktur. Walaupun dalam

kehidupan sehari-hari baja tidak selalu terlihat secara fisik, sebenarnya baja

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mulai dari peralatan

dapur, perlengkapan elektronik rumah tangga, otomotif, rumah, gedung, sampai

kepada bangunan konstruksi lainnya yang banyak menggunakan baja.26

26 Tryning Rahayu Setya W., “Krakatau Steel, Hasil Riset dan Analisa” http://profil.merdeka.com
/indonesia/k/krakatau-steel, 15 Oktober 2015.
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1.1.2.1 Industri Baja PT. KRAKATAU STEEL di Indonesia

Sejarah industri baja di Indonesia dimulai sejak Pencanangan “Proyek

Besi Baja Trikora” 27 oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 yang akhirnya

direalisasikan dengan pendirian Badan Usaha Milik Negara PT. KRAKATAU

STEEL pada tahun 1970 yang diresmikan untuk beroperasi pada tahun 1977 oleh

Presiden Soeharto. Kini, kapasitas produksi baja kasar PT. KRAKATAU STEEL

mencapai 2,45 juta ton per tahun. Terkait dengan industri baja ini, secara teknis,

salah satu residu yang dihasilkan dari pembakaran tanur tinggi oleh industri

peleburan baja adalah berupa limbah slag28 yang secara fisik menyerupai agregat

kasar. Seiring dengan semangat pelestarian lingkungan, maka perusahaan baja

penghasil limbah slag mencari solusi untuk pemanfaatan limbah slag tersebut.

Dari segi materi fisiknya limbah slag dapat dimanfaatkan sebagai agregat kasar

dan agregat halus dalam bahan konstruksi dan campuran pengerasan aspal.

Limbah padat slag mempunyai butiran partikel berpori pada permukaannya, yang

menjadikan limbah padat slag sebagai material dengan gradasi yang baik dan

ukuran partikel yang berbeda-beda.

Bahan baku utama yang digunakan dalam rangka memproduksi baja

adalah biji besi. Biji besi murni diperoleh dengan melalui proses pembakaran

dengan suhu lebih dari seribu derajat celcius. Sisa dari proses pembakaran itu

adalah slag, yang mencapai 25% dari kapasitas biji besi yang digunakan.

27 Ibid.
28 Slag merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan bijih logam dan masih mengandung
material penting seperti silica dan alumina yang berbentuk bongkahan kecil yang diperoleh dari
pembuatan baja dengan tanur tinggi.
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Artinya, jika kapasitas produksi baja mencapai sepuluh juta ton per tahun,

slag yang dihasilkan akan mencapai 2,5 juta ton per tahun. Gambar di bawah

merupakan alur produksi slag dalam proses produksi baja. Terdapat pula foto dari

slag yang bentuk dan rupanya sama dengan agregat alam.

Gambar 1. Produksi Slag dalam Produksi Baja

Sumber: Proposal for Development Strategy for Indonesia Steel Industry POSCO
Research Institute

Perlu ditekankan bahwa salah satu perusahaan yang menghasilkan

limbah slag adalah PT. KRAKATAU STEEL yang telah beroperasi selama lebih

kurang empat puluh tahun.29 Namun sayangnya, slag yang selama ini dihasilkan

tidak dapat dimanfaatkan secara efisien karena di Indonesia slag dikategorikan

sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).30 Hal ini menjadi sangat

29 Lihat http://www.krakatauposco.co.id/company/brief_background, diakses pada tanggal 15
Oktober 2015.
30 Wawancara dengan Marsidon Simanungkalit, Direktur Teknologi dan Pembangunan Bisnis, PT.
KRAKATAU POSCO, Februari dan Maret 2016.
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dilematis terutama karena adanya pengalaman negara lain yang dapat

membuktikan manfaat slag dalam pembangunan infrastuktur. Lebih dari itu

negara seperti Korea Selatan juga tidak mengkategorikan slag sebagai limbah B3.

Dari segi kebijakan, tentu diperlukan adanya kejelasan dan kepastian hukum atas

status slag ini. Sebab, dalam rangka menunjang perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi nasional, Indonesia telah meresmikan kerja sama di bidang industri baja

dengan Korea Selatan yang pertama kali diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia

melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungannya dalam acara pelantikan

Presiden Lee Myung Bak pada tahun 2008.31 Kerjasama Industri di bidang baja

tersebut tercatat menghasilkan slag yang tidak termanfaatkan dari tahun ke tahun

tanpa ada kebijakan yang jelas untuk pembuangan atau pemanfatannya.

1.1.2.2. Mengenal Industri Baja Pohang Iron and Steel Company(POSCO)

Korea Selatan

Pelaku utama industri Baja di Korea Selatan adalah Pohang Iron and

Steel Company (POSCO). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1968 dan saat ini

memiliki dua pabrik baja di kota Pohang dan Kwangyang dengan kapasitas

produksi empat puluh dua juta ton per tahun.32

Pertumbuhan POSCO seiring dengan pertumbuhan bidang otomotif,

perkapalan dan konstruksi di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah

mencanangkan tugas-tugas utama dalam rangka mewujudkan negara yang mandiri

dari segi energi, pertumbuhan teknologi industri hijau dan mencanangkan Green

31 Ibid.
32 https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html, diakses 24 Januari 2017.
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Growth Low Carbon (Pertumbuhan Hijau Karbon Rendah) dalam rangka

mewujudkan visi besar, Green Korea dengan harapan agar di masa yang akan

datang porsi penggunakan energi yang terbarukan dapat ditingkatkan.33

Perlu ditegaskan bahwa industri perbajaan adalah industri energi intensif

yang banyak menghasilkan karbon dioksida. Oleh karena itu, mengurangi

kapasitas produksi baja sebenarnya lebih baik bagi lingkungan hidup. Namun

ironisnya, sampai saat ini tidak ada material yang dapat menggantikan baja. Di

negara-negara berkembang seperti China dan India, konsumsi baja meningkat

pesat dan diperkirakan pada tahun 2050 konsumsi baja akan berlipat ganda.

Walaupun kebutuhan baja dapat digantikan dengan plastik berkekuatan tinggi,

bahan-bahan alternatif tidak dapat menandingi keanekaragaman kualitas baja,

maka penggunaan baja diperkirakan akan tetap terus meningkat.34

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki teknologi canggih dalam

pembuatan baja. Penggunaan teknologi tersebut mengurangi emisi karbon

dioksida. Akan tetapi tetap saja tidak dapat memberikan dampak positif yang

signifikan bagi lingkungan hidup selama produksi baja di China maupun India

dilakukan dengan proses yang tidak efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Sebagai solusi, industri baja harus tetap dikembangkan dengan menghasilkan baja

berkualitas tinggi melalui proses produksi yang seefisien mungkin.

Di Korea Selatan, slag dipayungi oleh Act on The Promotion of Saving

and Recycling of Resources (Undang-undang Republik Korea Selatan tentang

Peningkatan Penghematan dan Pendaurulangan Sumber Daya Alam) Pasal 25

33 FN News, Shinhan Investment Corp, Berita, http://www.fnnews.com/news/20121115
1753222560c, diakses 15 Oktober 2015.
34 Ibid.
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Ayat (1) dan (2) serta Enforcement Decree of The Act on The Promotion of Saving

and Recycling of Resources (Peraturan Pelaksanaan tentang Percepatan

Penghematan dan Penggunaan Ulang Sumber Daya Alam Korea Selatan) Pasal 35

yang pada hakekatnya mengatur bahwa perusahaan yang menghasilkan Produk

Samping Tertentu harus melakukan pendaurulangan sesuai dengan

penggunaannya. Pemerintah Republik Korea Selatan menempatkan slag sebagai

Produk Samping Tertentu yang harus didaur ulang sesuai dengan skala, keadaan

fasilitas daur ulang dan kemampuan teknologi.

1.1.2.3. Perusahaan Patungan 35 PT. KRAKATAU STEEL Indonesia dan

Pohang Steel Works (POSCO) Korea Selatan

Penanaman modal asing dalam bentuk perusahaan patungan diatur dalam

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 No. 67), sebelumnya penanaman modal asing diatur dalam

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kehadiran

investasi asing mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat

yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di

negara penerima modal, dapat menciptakan permintaan bagi produk dalam negeri

sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi

ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak. Selain itu, adanya

alih teknologi maupun alih pengetahuan akan menambah aset ilmu pengetahuan

35 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 10.
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nasional. Salah satu investasi asing yang diperlukan Indonesia saat ini adalah

investasi di bidang industri baja yang salah satunya dilakukan oleh Korea Selatan.

Undangan Pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di bidang

perindustrian baja ditanggapi serius oleh pemerintah Korea Selatan dengan

menunjuk POSCO, perusahaan baja nomor satu di Korea Selatan dan nomor enam

di dunia, yang kini telah menjadi perusahaan swasta sejak tahun 2000.36 Setelah

melewati proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya didirikan perusahaan

patungan kedua perusahaan, dengan nama PT. KRAKATAU POSCO dengan

porsi kepemilikan saham 30% untuk PT. KRAKATAU STEEL dan 70% untuk

POSCO pada tanggal 4 Agustus 2010.37

Kepemilikan saham 70% ini didasari oleh pengalaman dan teknologi

canggih yang dimiliki oleh POSCO untuk memimpin pelaksanaan pembangunan

Pabrik Baja Terpadu, dalam arti mengolah bijih besi menjadi produk siap pakai

hingga penyuplaian38, dan pengoperasiannya pada tahap awal sampai mencapai

titik stabil. Telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa porsi kepemilikan

dapat disesuaikan menjadi 55% untuk POSCO dan 45% untuk PT. KRAKATAU

STEEL satu tahun setelah dikeluarkannya Final Acceptance Certificate (FAC)

dengan cara membeli 15% saham dari POSCO. 39 Berdasarkan rencana

pembangunan perusahaan diperkirakan PT. Krakatau POSCO akan menghasilkan

enam juta ton baja per tahun.

36 PR Wire, http://www.antaranews.com/berita/214784/pt-krakatau-steel-persero-posco-mendi
rikan-perusahaan-patungan-pabrik-baja-terpadu-di-indonesia, diakses 16 Oktober 2015.
37Ibid.
38 KBS, http:// world.kbs.co.kr/Indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=18089&current_
peg=40, diakses 16 Oktober 2015.
39 Lihat dari PT. KRAKATAU POSCO Joint Venture Agreement 3.4 Increase in PTKS’s
Shareholding Interest (a), hal. 7.
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Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan industri dan perdagangan

tercatat Korea Selatan memiliki perusahaan-perusahaan kelas dunia yang

produknya juga sangat dikenal di Indonesia seperti Samsung, LG, Hyundai,

POSCO, dan lain-lain. Untuk bidang infrastruktur, sudah banyak investasi Korea

Selatan yang telah ditanamkan di Indonesia dan salah satu di antaranya adalah

jalan tol Jagorawi yang dibangun bersama dengan Hyundai Construction pada

tahun 1970-an yang dipimpin oleh Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan

periode 2008 - 2013.40

Gambar 2. Peta Produksi Baja di Mancanegara41

Sumber: World Steel Association

Peta dunia di atas menunjukan kapasitas produksi baja di mancanegara.

Dapat dilihat bahwa kapasitas produksi Korea Selatan lebih tinggi daripada

Indonesia. Negara-negara yang ditandai dengan warna merah menunjukkan

kapasitas produksi berkisar dari lima puluh juta ton sampai dengan dua ratus lima

puluh juta ton per tahun dan negara-negara yang ditandai dengan warna jingga

40 Ibid.
41 Diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Steelindustry, yang diakses tanggal 16 Oktober 2015.
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muda adalah negara-negara dengan kapasitas produksi berkisar pada 2,5 juta ton

sampai sepuluh juta ton per tahun. Hal ini ironis karena Indonesia adalah negara

yang kaya akan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku

pembuatan baja, sementara Korea Selatan adalah negara yang miskin sumber daya

alam. Mengingat perbandingan luas negara, jumlah penduduk dan kekayaan alam

kedua negara yang cukup besar, sebenarnya potensi Indonesia untuk dapat

melampaui Korea Selatan sangat besar.

Selanjutnya, Gambar 3. dibawah melampirkan Data Konsumsi Baja per

Kapita Tahun 2013 dan 2020 menurut Conference & Technology Forum -

Indonesia Steel Industri Development (Forum Konferensi dan Teknologi-

Pengembangan Industri Baja Indonesia).42

Gambar 3. Data Konsumsi Baja per Kapita Tahun 2013 dan 2020

Sumber: Conference & Technology Forum - Indonesia Steel Industri Development, 2015

Data-data di dalam bagan ini secara jelas menunjukkan bahwa proyeksi

industri baja di ASEAN per Kapita 2013 dan 2020 mengalami peningkatan pada

tahun 2020 dan Singapura mengalami tingkat yang tinggi di tahun 2020 yaitu

42 World Steel Figures 2013, hal.15.
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sebanyak 792 kg per kapita dibandingkan dengan Indonesia dan yang paling

rendah adalah proyeksi industri baja di Filipina sebanyak 67 kg per kapita.43

Dengan kondisi proyeksi seperti itu, maka penting untuk memahami berbagai

masalah hukum yang terkait industri baja di Indonesia. Salah satu persoalan

hukum terjadi karena adanya kontraversi pemanfaatan slag atau pembuangannya

yang dianggap sebagai Limbah B3.

Pembangunan industri baja di Indonesia sebagai bagian penunjang dari

pembangunan ekonomi saat ini dijalankan oleh PT. KRAKATAU STEEL yang

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada UU No. 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 4297). Sebagai

BUMN, PT. KRAKATAU STEEL diberikan hak dan kewenangan untuk

melakukan joint venture44 seperti yang sudah terurai pada awal tulisan ini, untuk

bekerja sama dengan POSCO Korea Selatan. Kebijakan pembangunan industri

baja itu sendiri berada di pemangku kepentingan yang dalam hal ini Kementerian

Negara BUMN yang sudah didelegasikan pada PT. KRAKATAU STEEL. Dalam

sebuah diskusi Konferensi dan Forum Teknologi Pembangunan Industri Baja

Indonesia yang diselenggarakan oleh POSCO, PT. KRAKATAU STEEL, PT.

KRAKATAU POSCO dan Indonesian Iron and Steel Industry Association

(Asosiasi Industri Baja dan Besi Indonesia) telah dideskripsikan kebijakan publik

arah pembangunan dan pengembangan industri baja di Indonesia.

43 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Government Policy For National Iron & Steel
Industry Development, Conference & Technology Forum - Indonesia Steel Industry Development,
Jakarta, 24 November 2015.
44 Joint Venture (Usaha Bersama) adalah suatu jenis aliansi strategi khusus di mana para partner
berbagi kepemilikan dalam sebuah perusahaan baru. Lihat Ricky W. Griffin, Management 7th

Edition (Boston: Texas A & M University, 2002) yang diterjemahkan oleh Gina Gania, M.B.A,
Manajemen, Edisi Ketujuh, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2004), Hal. 134
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Tujuan dari strategi pengembangan industri baja Indonesia yakni

mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang kuat dan mandiri melalui PT.

KRAKATAU POSCO dan menuju perusahaan baja yang utama di lingkungan

global. Terdapat empat faktor kunci yaitu:45

1. adanya kebijakan pemerintah dengan strategi menetapkan kebijakan untuk

melindungi dan memelihara industri baja;

2. adanya fasilitas sebagai sarana yaitu melengkapi sepuluh juta ton cluster baja

di Cilegon;

3. adanya teknologi yaitu dengan meningkatkan tenaga kerja dan daya saing

teknologi;

4. adanya bahan baku dengan strategi yaitu memaksimalkan pemanfaatan

sumber daya lokal.

Strategi implementasinya yaitu dengan membuat kebijakan pemerintah

untuk melindungi dan memelihara industri baja, melengkapi sepuluh juta ton

cluster baja di Cilegon, meningkatkan tenaga kerja dan daya saing teknologi,

mengkontribusikan sepuluh juta ton Pabrik Baja Terpadu (Integrated Steel Mill)

untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan

sumber daya lokal.46

1) Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi dan Memelihara Industri Baja

Industri baja membutuhkan dukungan kebijakan untuk keuntungan daya

saing. Langkah-langkah dukungan tersebut yaitu memerlukan pengamanan

daya saing dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

45 Ibid.
46 Ibid.
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Prioritas kebijakan sektor industri baja yaitu untuk mengusulkan Undang-

undang Pembangunan Industri Baja yang di dalamnya terdapat: pembebasan

pajak perusahaan, pinjaman pemerintah bunga rendah, subsidi untuk

penelitian dan pengembangan teknologi, dukungan infrastruktur, kebijakan

energi untuk mendukung industri baja, penunjukan perusahaan milik negara

untuk memimpin pengembangan industri, deregulasi untuk menormalkan

operasional pabrik baja dan pengaturan pengelolaan Limbah B3.

Langkah-langkah perlindungan perdagangan yaitu dengan membatasi

masuknya impor baja murah dari negara-negara regional. Membuat peraturan

dalam perdagangan baja, memperkuat hambatan tarif dan non-tarif,

pemulihan perdagangan dengan cara anti dumping, anti subsidi dan tindakan

pengamanan.47 Daya saing global cluster baja dari baja PT. KRAKATAU

STEEL dan PT. KRAKATAU POSCO dengan cara memperluas kapasitas

dari setiap proses pabrik baja, mengadopsi teknologi yang dibutuhkan untuk

menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi serta melengkapi

kapasitas total produksi yang ditargetkan mencapai sepuluh juta ton per tahun.

Dengan demikian diharapkan dapat mengembangkan cluster baja di Cilegon

sebagai kolaborasi antara pelatihan dan pengembangan yang baik.

2) Peningkatan Lapangan Kerja dan Daya Saing Teknologi

Mengadakan pelatihan, pendidikan kejuruan dan praktik di lapangan dengan

bekerjasama dengan perguruan tinggi yang dilanjutkan dengan pelatihan di

luar negeri.

47 Ibid.
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Teknologi yang maju perlu menetapkan dukungan pengembangan teknis

dalam Undang-undang Promosi Industri Baja yang diusulkan pengembangan

teknologi untuk kebutuhan pelanggan kerjasama industri akademisi-penelitian

yang lebih kuat, membangun lembaga riset cluster baja, dan diperluas ke

lembaga penelitian termasuk industri terkait.

3) Kontribusi Sepuluh Juta Ton Pabrik Baja Terpadu untuk Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia

Efek pendorong dari produksi US$ 17,1 milyar, memberikan kontribusi 1%

terhadap Produk Domestik Bruto. Efek ekonomi dari sepuluh juta ton Pabrik

baja Terpadu dengan daya tarik produksi US$17,1 milyar, maka diprediksi

nilai pertambahannya adalah US$ 8,4 milyar, dengan mempekerjakan 1,05

juta orang. Penghasilan pajak sebesar US$ 0,43 juta, kontribusi bagi Produk

Domestik Nasional Bruto 1% dan neraca perdagangannya adalah US$ 8,4

milyar dengan pengeluaran US$3,5 milyar dan substitusi impor US$4,9

milyar.48

Strategi lain adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, 49

pertama, nilai tambah regulasi yaitu dengan menambahkan Pasal-pasal yang

relevan dengan Undang-undang Pertambangan baru, untuk mendukung

perusahaan menggunakan sumber daya untuk pembuatan baja, penelitian

akademik industri dan kerjasama dukungan dari penelitian dan

pengembangan. Kedua, investasi infrastruktur untuk konektivitas yang lebih

48 Lihat dari Input-Output Table, OECD 2011 dalam Strategy for Indonesian Steel Industry
Development, disampaikan oleh Imam Purwanto, Director of HR & Business Development PT.
KRAKATAU STEEL. and Kim, Hong-So, Executive Vice President, POSCO, Forum Konferensi
Dan Teknologi Pengembangan Industri Baja Indonesia, Hotel Mulia 24 November 2015.
49 Ibid.
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baik bagi pengembangan pabrik baja dan tambang dengan cara investasi

infrastruktur guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan

insentif pajak pada proyek-proyek infrastruktur. Ketiga, teknologi yang aman

untuk bahan baku lokal yaitu dengan memaksimalkan biji besi lokal dan

meningkatkan pemanfaatan batubara dalam negeri. Keempat, kolaborasi

antar-industri dengan mempromosikan dan memaksimalkan pemanfaatan

sumber daya lokal melalui kerjasama antara perusahaan sumber daya dan

perusahaan baja.50

Kolaborasi antara PT. KRAKATAU STEEL dan PT. KRAKATAU POSCO

penting bagi Indonesia dalam rangka memperoleh daya saing dan manajemen

yang dapat meningkatkan fasilitas dan memperluas lapangan kerja, dll

sehingga dapat mencapai target profitabilitas yang kuat untuk 'bertahan hidup'

dan untuk lebih dekat bekerja sama di bidang pemasaran antara PT.

KRAKATAU STEEL dan PT. KRAKATAU POSCO.

Kolaborasi sinergi dari PT. KRAKATAU STEEL dan PT. KRAKATAU

POSCO, yaitu memecahkan masalah teknologi peralatan sehingga diperlukan

kolaborasi sinergi operasi terpadu, optimalisasi-produksi dari proses hulu-

hilir; pengembangan perangkat yaitu dengan kolaborasi sinergi peningkatan

kemampuan operasi alih teknologi, kerjasama aktivitas (pemeliharaan,

pelatihan); dan pengembangan pasar yaitu dengan kolaborasi sinergi

portofolio produk bernilai tambah tinggi dan pembangunan yang beralih ke

produk kelas atas.

50 Ibid.
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1.1.3. Masalah Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Industri Baja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, persoalan

lingkungan 51 merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks.

Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai

disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis,

teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. 52 Alexandre Kiss

menyatakan:53

“One of the main characteristics of environmental law is the necessity
for an interdiciplinary approach. Nowadays interdisciplinary studies are
increasingly necessary in most sciences, where progress can be made
only after acquisition and review of essential data coming from other
specialities or other fields. This is especially true in environmental
matters, because the complexity of the subject. Legislation and the
creation of institutions, which are fundamental task of law, require
knowledge of data which can be furnished only by sciences representing
several disciplines, including life and earth sciences, as well as social
sciences.”

(Salah satu karakteristik utama Hukum Lingkungan Hidup adalah
keharusan untuk pendekatan interdisipliner. Saat ini studi interdisipliner
semakin diperlukan oleh banyak ilmu, di mana kemajuan dapat terwujud
setelah dilakukan akuisisi dan peninjauan data penting yang berasal dari
bidang khusus tertentu. Hal ini terutama berlaku dalam masalah
lingkungan karena kompleksitas subjeknya. Legislasi dan Pendirian
lembaga, yang merupakan tugas dasar dari hukum, memerlukan
pengetahuan data yang dapat dilengkapi hanya dengan ilmu mewakili
disiplin tertentu, termasuk kehidupan, ilmu bumi, serta ilmu sosial).

Menurut Alexandre Kiss, salah satu karakteristik hukum lingkungan

adalah adanya kebutuhan atas pendekatan yang bersifat interdisipliner. Saat ini

51 Menurut Daud Silalahi, persoalan lingkungan terjadi karena manusia mempunyai hubungan
timbal balik dengan lingkungannya. Sebaliknya pula manusia dipengaruhi oleh lingkungannya.
Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau
masyarakat dan lingkungan alamnya, Lihat: Daud Sillahi, Op.cit., hal. 9.
52 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi
Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 14.
53 Alexandre Kiss, Course 1 Introduction to International Environmental Law, The United Nations
Institute for Training and research Palais des Nations (Switzerland: Geneva, 2005), hal. 14.



29

kebutuhan akan studi-studi yang bersifat interdisipliner terus meningkat bagi

sebagian besar ilmu pengetahuan, dimana kemajuan hanya dapat dilakukan

dengan suatu kemahiran dan mempertimbangkan data-data esensial dari para ahli

atau bidang yang lain. Ini adalah benar, terutama mengenai persoalan lingkungan

karena sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks. Pembentukan peraturan

perundang-undangan dari institusi-institusi adalah tugas pokok hukum dan

membutuhkan pengetahuan tentang data yang hanya dapat diwakili oleh beberapa

disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hayat dan ilmu alam, dan juga ilmu

pengetahuan sosial. Lebih lanjut, Alexandre Kiss menyatakan:54

“Thus a chain of biologists, chemists, medical doctors, ecologists,
economists, sociologists and lawyers is needed to elaborate and
implement environmental norms.”

(Dengan demikian, berturut-turut ahli biologi, para ahli kimia, ahli
medik, ahli ilmu lingkungan, ahli ekonomi, ahli sosiologi, dan ahli
hukum adalah perlu untuk berelaborasi dan melaksanakan norma-norma
lingkungan).

Dalam kaitan ini, ahli hukum lingkungan Daud Silalahi menyatakan

bahwa pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan

dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (monodisipliner) yang bebas dari

pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur

lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu

yang relevan, misalnya ekonomi, sosial-budaya, planologi, hidrologi, kimia dan

biologi. 55 Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) pengelolaan

lingkungan mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada

54 Ibid.
55 Daud Silalahi, Analisis Mengenal Dampak Lingkungan dalam Sistem Hukum Lingkungan
Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 3.
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sekedar pengetahuan hukum belaka (cross-diciplinary /interdisciplinary studies

aiding law school courses).56

Di sisi lain, Hukum di Korea Selatan tidak hanya institusi semata tetapi

juga kesadaran. Korea Selatan menyadari bahwa aturan hukum dan perkembangan

demokrasi tidak dapat dicapai hanya melalui meniru lembaga hukum Barat. Dari

hasil survei diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Korea

Selatan sangat baik dan menunjukkan bahwa Korea Selatan masih memiliki

kesadaran dari konsep tradisional dan hukum modern, hak, keadilan, properti, dan

kontrak.57 Perkembangan hukum lingkungan di Korea Selatan, bersamaan dengan

hukum kesehatan. Perhatian dan perawatan kesehatan telah dimasukkan ke dalam

banyak instrumen hukum seperti: Hukum Karantina, Hukum Kedokteran,

Undang-undang Pengelolaan Darah, Undang-undang Kesehatan makanan,

Undang-undang Kesehatan Masyarakat, Undang-undang Narkotika, Undang-

undang Apoteker dan Undang-undang Konservasi Alam.58

Sedangkan payung terbesar dari landasan hukum pengaturan lingkungan

hidup, termasuk slag di Indonesia, adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140), khususnya pada Bab VII yang

berjudul Pengelolaan B3 serta Limbah B3 yang menyatakan sebagai berikut:

Bagian Kesatu, Pengelolaan Bahan B3, pada ketentuan Pasal 58 diatur

sebagai berikut:

56 Daud Silalahi, Op.cit., hal. 10-11.
57 Chongko Choi, Law and Justice in Korea, (Seoul: 2007), hal. 4
58 Ibid.
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(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib
melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua, Pengelolaan Limbah B3 pada ketentuan Pasal 59 diatur

sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) telah
kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam, hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah
B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dan menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus dipenuhi dari kewajiban yang harus dipatuhi
pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan UUPPLH (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 No. 140), penjabaran teknisnya yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 31, Tambahan Lembaran

Negara No. 3815), pemerintah Indonesia menetapkan PP No. 101 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 No. 333). Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 17 Oktober

2014.59

59 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Tahun 2014 No. 333 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014).
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Secara substansi PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah

B3 jika dibandingkan dengan PP No. 18 Tahun 1999, maka terdapat beberapa

perkembangan pembahasan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan PP No. 18 Tahun 1999 dengan

PP No. 101 Tahun 201460

PP No. 18 Tahun 1999 PP No. 101 Tahun 2014

 Tidak ada pembagian Limbah B3
berdasarkan tingkat kebahayaannya.

 Tata cara penetapan limbah B3
(Daftar, Uji karakteristik, TCLP,
LD50, 491 senyawa, 11 kriteria)

 Tidak ada limbah B3 dari sumber
spesifik khusus

 Penyimpanan limbah B3<50 kg/hari
180 hari

 Tidak ada uji coba
 Tidak ada pendaftaran limbah B3
 Tidak ada pengaturan produk

samping (by-product)

 Ada limbah B3 berdasarkan tingkat
kebahayaannya

 Tata cara penetapan limbah B3
(Daftar, Uji karakteristik, TCLP,
LD50, sub-kronis)

 Ada pengaturan limbah B3 kategori
bahaya 2 dari sumber spesifik
khusus (slag, kapur, dan lain-lain)

 Penyimpanan limbah B3 kurang dari
50 kg/hari adalah 365 hari

 Ada uji coba
 Ada pendaftaran limbah B3 (berguna

untuk delisting)
 Ada pengaturan produk samping

(by-product)

Sesuai data perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat

kemajuan pada perlakuan terhadap slag dengan adanya pengkategorian limbah. Di

dalam PP No. 101 Tahun 2014, Limbah B3 dibagi menjadi dua kategori. Kategori

pertama, yakni yang berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia dan

kategori kedua, yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia dan

lingkungan hidup (kronis). Pemanfaatan Limbah B3 Kategori 2 dimungkinkan

dengan prosedur yang sudah dicantumkan yang secara teoritis memakan waktu

paling lama sekitar dua bulan.

60 Lihat dari Laporan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kriteria Pengelolaan Limbah B3 (Jakarta: KLHK, 2015), hal. 6.
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Slag masuk ke daftar Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan

kode limbah slag yakni B402, jenis limbah B3 dalam kategori Steel slag

merupakan sumber limbah yang proses peleburan biji dan/atau logam besi dan

baja.

Kendala yang menghambat pemanfaatan slag adalah bahwa walaupun

suatu perusahaan telah melewati proses yang panjang untuk mendapatkan izin

pemanfaatan, izin tersebut hanya sebatas penggunaan slag di area perusahaan

yang bersangkutan.61 Jika penggunaan slag dilakukan di luar area perusahaan,

ataupun untuk kegunaan lainnya, maka perusahaan harus mengulang proses

permohonan izin dari awal. Dengan kata lain, permohonan izin pemanfaatan slag

ini harus dilakukan per proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini membuat para

pengguna menjadi enggan dan menuntun kepada tidak efisiennya implementasi

dan peraturan yang sudah diberlakukan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengeluarkan slag dari kategori limbah

khusus masih terus dilakukan agar manfaat slag dapat dinikmati bagi kepentingan

nasional. Di negara-negara lain, limbah slag tidak dikategorikan sebagai limbah

berbahaya. 62 Negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat (National Slag

Association, sejak tahun 1918)63, Jepang (Nippon Slag Association, sejak tahun

61 Co-Chairman for Long Product Asosiasi Industri Besi dan Baja Ismail Mandy
mengatakan, ”Kalau perizinannya dibuat per-perusahaan, akan ada jalan panjang untuk
mendapatkan izinnya. Kenapa kami malah dibuat susah begini, padahal diketahui industri baja
sedang terperosok”, dalam wawancaranya dengan David Eka Issetiabudi untuk surat kabar Bisnis
Indonesia, tanggal 24 Maret 2015.
62 G. Gunawan, Pantja Dharma Oetojo, Nanny Kusminingrum, Tri Rahmawati, Leksminingsih,
Pemanfaatan Slag Baja Untuk Teknologi Jalan Ramah Lingkungan (Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, 2001), hal. 7.
63 http://www.nationalslag.org/, diakses 8 April 2015.
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1978) 64 , Australia (Australian Slag Association, sejak tahun 1990) 65 dan Uni

Eropa (Euroslag, sejak Tahun 2000)66 bahkan memiliki asosiasi nasional slag

yang berperan mendata statistik slag, menerbitkan buku panduan teknologi,

melaksanakan penelitian dan pengembangan penggunaan slag dan lain-lain.

Dengan perbandingan kebijakan seperti di atas di atur, maka sudah

saatnya bagi Indonesia untuk melangkah lebih maju dalam hal kebijakan

perlakuannya terhadap slag, apalagi dengan dibangunnya Pabrik Baja Terpadu

Nasional berkualitas internasional. Masalah slag ini tidak hanya akan berhenti

pada kepentingan nasional, namun akan berlanjut pada kepentingan internasional

karena berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia

perlu menanggapi masalah ini secara sigap.

Saat ini walaupun sudah ada perbaikan hukum di Indonesia berkenaan

dengan slag, pada prakteknya para pelaku lapangan dihadapkan dengan masalah

sehingga perbaikan hukum tersebut pada akhirnya tidak efektif. Untuk itu,

diperlukan adanya keharmonisan pada teori dan pelaksanaan hukum diantaranya

adalah dengan menetapkan slag sebagai produk samping67 atau by-product seperti

di negara-negara Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-

negara Uni Eropa.

64 http://www.slg.jp/e/association/index.html, diakses 8 April 2015.
65 https://associations.net.au/about/, diakses 8 April 2015.
66 http://www.euroslag.com/about-us/history/, diakses 8 April 2015
67 Penjelasan atas PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, II Pasal demi Pasal,
Pasal 95 mendefinisikan bahwa Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari
suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama (main
product).



35

1.1.4. Paradigma Lingkungan Hidup di Korea Selatan

Pada tahun 1960-an, legislasi lingkungan hidup hanya terfokus kepada

Cleaning Sewage Law (Hukum Pembersihan Limbah). Seiring dengan masa

industrialisasi di Korea Selatan maka pada tahun 1970-an kesadaran lingkungan

hidup muncul dengan lahirnya Environmental Conservation Law (Hukum

Konservasi Lingkungan Hidup). 68 Lalu pada tahun 1980-an, paradigma

lingkungan hidup di Korea Selatan lebih berfokus kepada pertumbuhan, artinya

hanya berusaha untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup yang ada (secara

pasif). Akhirnya, memasuki tahun 1990-an, berkembang konsep yang

menghasilkan adanya keharmonisan antara pertumbuhan dan lingkungan hidup

(secara aktif) seiring dengan lahirnya Kementerian Lingkungan Hidup di Korea

Selatan.

POSCO adalah pelaku utama industri baja di Korea Selatan. POSCO

telah telah mengganti paradigmanya kepada pengaturan/pelestarian lingkungan

hidup seiring dengan pertumbuhan agar tidak membebani generasi penerus. 69

Apabila POSCO hanya berfokus kepada pengelolaan limbah (end of pipe)70 yaitu

pengelolaan limbah setelah limbah itu dihasilkan, kini dengan adanya kemajuan

teknologi, POSCO mengurangi timbulnya limbah melalui proses tertentu sehingga

bahan yang tadinya berakhir menjadi limbah dapat didaurulang sebelum menjadi

limbah.

68 Seo Young Tae – Direktur Kementerian Lingkungan Hidup Korea, “Framework of
environmental policies and Measures for Eco SMEs in Korea” (Pada acara 1st Indonesia-Korea
Small and Medium Enterprises Green Business Forum), tanggal 6 December 2016.
69 Naver, http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=302178&cid=5033&categoryId=50330, diakses
pada tanggal 16 Oktober 2015.
70 Yang dimaksud dengan end of pipe adalah akhir dari suatu kegiatan produksi. End of pipe
treatment adalah pengelolaan limbah dari hasil produksi
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Dalam perspektif ekonomi, kelebihan POSCO terletak pada tersedianya

sistem yang efisien. POSCO memiliki Divisi Lingkungan Hidup dan Energi yang

bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan energi perusahaan, serta

memiliki struktur organisasi profesional di kedua pabrik bajanya. Divisi ini

dibantu oleh beberapa pusat penelitian, seperti POSCO Research Institute (Pusat

Penelitian POSCO), Research Institute of Industrial Science & Technology (Pusat

Penelitian Ilmu dan Teknologi Industri), Universitas Pohang, dan lain-lain.

Terdapat Manajemen Lingkungan Hidup POSCO yang memungkinkan penjalinan

hubungan antara dunia bisnis dan akademisi. Manajemen Lingkungan Hidup

POSCO juga memberikan dukungan kepada para perusahaan mitra dengan teknik

manajemen lingkungan hidup, alih teknologi di bidang teknologi, kebijakan

pembelian hijau, bantuan teknologi energi dan lain-lain.71

Di bawah sistem yang sedemikian rupa, POSCO tidak hanya secara pasif

memonitor pencemaran udara, air maupun kebisingan dan jarak jauh dengan

sistem pemonitoran tanpa manusia sesuai dengan standar peraturan lingkungan

hidup melainkan secara aktif mengatur sampai kepada solusi pencemaran

lingkungan hidup seperti pengurangan penghasilan debu, penindaklanjutan air

buangan, pendaur ulangan produk samping (by-product) baja. Sepanjang sejarah

perjalanan POSCO, POSCO telah menginvestasikan dana sebesar 3,6 triliun Won

untuk fasilitas lingkungan hidup dari setiap tahunnya menggunakan dana sebesar

6,2 miliar Won untuk pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut. Selain daripada

itu, dari keseluruhan biaya investasi fasilitas, POSCO mengalokasikan 9,1%

diantaranya untuk investasi di bidang lingkungan hidup. Demikianlah POSCO

71 Penelitian tentang Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan Slag Baja, hal. 51.
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dapat dikatakan sebagai perusahaan nomor satu yang mengedepankan

kepentingan lingkungan hidup di Korea Selatan.72 Contoh dari usaha POSCO

untuk mengoptimalisasi pengurangan emisi CO2 adalah dengan mendirikan

pembangkit listrik tenaga sel bahan bakar hidogren (fuel cell), air, matahari.

Selain itu juga usaha maritim yang menggunakan slag, dan mengembangkan

teknologi FINEX yang memungkinkan produksi baja dengan kualitas tinggi.73

Misi POSCO adalah menciptakan arah pembangunan kepada pertumbuhan yang

ramah lingkungan.

1.1.5. Pengaturan Pemanfaatan Limbah Slag di Indonesia dan Korea

Selatan

Dalam kerangka penanaman investasi di Indonesia, POSCO sebagai

perusahaan yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup menghadapi

permasalahan akibat perbedaan perlakuan terhadap slag, sebagaimana dijelaskan

sebelumnya slag adalah suatu output yang dihasilkan dari proses pembuatan baja

yang menurut peraturan hukum di Korea Selatan didefinisikan sebagai Produk

Samping Tertentu, sementara menurut peraturan hukum di Indonesia didefinisikan

sebagai Limbah B3. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

menyebutkan bahwa slag adalah limbah B3 dengan spesifikasi yang khusus.

Namun, dalam kaitan ini tidak ada pengaturan mengenai tata cara pengelolaan

yang detail atas produk residu slag. Di beberapa negara maju seperti Korea

Selatan, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dapat dikatakan lebih tinggi

72 Ibid.
73 Naver, http://terms.naver.comlentry.nhn?docld=2063582&cid=42107&categoryld=42107,
diakses 16 Oktober 2015.
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dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, dalam berinvestasi di luar negeri, salah

satu hal yang menjadi pertimbangan penting adalah masalah limbah. Sejak

berdirinya PT. KRAKATAU POSCO, yaitu pada tahun 2010, POSCO bersama

dengan mitranya PT. KRAKATAU STEEL telah berjuang agar slag dapat

dikeluarkan dari kategori Limbah B3. Perjuangan tersebut dibantu oleh Asosiasi

Industri Besi dan Baja Indonesia serta Institut Teknologi Bandung untuk

menyediakan data teknis sebagai bahan acuan dan hingga saat ini pun masih terus

berlanjut.

Persentasi pendaurulangan atau pemanfaatan slag di Korea Selatan telah

mencapai seratus persen. Prestasi ini dipicu oleh kebijakan hukum di Korea

Selatan dengan mempertimbangkan aspek teknologi dan ekonomi. Hal ini

dimungkinkan, karena di Korea Selatan secara spesifik menyatakan bahwa slag

baja adalah by-product atau produk samping. Di Korea Selatan, slag dimanfaatkan

dalam beberapa bidang seperti tersebut di bawah ini:

Di antara Slag Blast Furnace dan Slag Steelmaking yang tertera dalam

diagram, 77,7% diantaranya dihasilkan oleh POSCO, 15,5% diantaranya

dihasilkan oleh Hyundai dan 6,8% diantaranya dihasilkan oleh delapan

perusahaan lain.
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Gambar 4. Slag Blast Furnace dan Slag Steelmaking74

Jika tidak ada perubahan kebijakan hukum di Indonesia terhadap slag,

maka dikhawatirkan slag dari PT. KRAKATAU POSCO dan perusahaan-

perusahaan baja Indonesia lainnya tidak dapat tersalurkan dan justru

mengakibatkan masalah lingkungan. Slag akan menjadi mubajir, tertimbun tanpa

ada tindak lanjutnya. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian nasional karena

saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin pesat dan pemanfaatan

slag di dalamnya akan memberikan pengaruh/kontribusi yang cukup besar. Selain

itu, kerusakan lingkungan hidup yang dapat dikurangi dengan pemanfaatan slag

tidak dapat dicegah.75

Korea Selatan memiliki Act on The Promotion of Saving and Recycling

of Resources (Undang-undang Republik Korea Selatan tentang Peningkatan

Penghematan dan Pendaurulangan Sumber Daya Alam) yang bertujuan

mengoptimalisasikan penghematan dan pendaurulangan sumber daya alam. Pada

Pasal 25 Ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut berbunyi:

74 Lihat dari: Sohn Gun Mok, Team Leader Environment Resources Group, Slag Utilization of
POSCO (South Korea: Environment Resources Group), POSCO, November 2016
75 Pembangungan infrastruktur membutuhkan batu alam dengan jumlah yang menggunung untuk
membuat suatu bangunan menjadi kuat. Pengurukan batu alam akan menyebabkan kerusakan
lingkungan hidup. Sebagai alternatif, Slag dapat digunakan sebagai pengganti batu alam dengan
kualitas output yang lebih baik. Dengan demikian pencegahan kerusakan lingkungan hidup dapat
dicegah dan slag dapat disalurkan sehingga bermanfaat.
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Article 25:
(1) A business that discharges designated by products (hereinafter

referred to as a “designated by-product discharging business”) shall
comply with the guidelines jointly published by the Minister of
Environment and the minister of competent ministries in accordance
with the basic directions and procedures prescribed by Presidential
Decree.

(2) The guidelines referred to in paragraph (1) shall include the matters
in each of the following subparagraphs:

① Matters concerning the methods of recycling pursuant to the
usage of designated by-products;

② Matters concerning the formulation and implementation of plans
for the facilitation of use of designated by-products; and

③ Matters concerning the separation, crushing, etc. of designated
by products.76

(Pasal 25)

(1) Usaha yang menghasilkan produk samping (selanjutnya disebut
Usaha penghasil produk samping) harus mematuhi pedoman yang
diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian lainnya
yang kompeten sesuai dengan arahan dasar dan prosedur yang
ditetapkan oleh Peraturan Presiden

(2) Pedoman yang disebutkan pada Ayat (1) harus meliputi hal-hal
berikut:

① Hal mengenai metode daur ulang sesuai dengan penggunaan
produk samping

② Hal mengenai perumusan dan pelaksanaan rencana fasilitasi
penggunaan produk samping

③ Hal mengenai pemisahan, penghancuran produk samping.

Isi dari Act on The Promotion of Saving and Recycling of Resources

(Undang-undang Republik Korea Selatan tentang Peningkatan Penghematan dan

Pendaurulangan Sumber Daya Alam) Pasal 25 Ayat (1) diperjelas dengan

Enforcement Decree of The Act on The Promotion of Saving and Recycling of

76 Dikutip dari Act on The Promotion of Saving and Recyling of Resources, Korea Legislation
Reseacrh Institute (Undang-undang Republik Korea Selatan tentang Peningkatan Penghematan
dan Pendaurulangan Sumber Daya Alam), Pasal 25 Ayat (1) and (2), Revisi per 21 Maret 2008.
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Resources (Peraturan Pelaksanaan tentang Percepatan Penghematan dan

Penggunaan Ulang Sumber Daya Alam Korea Selatan) Pasal 35, yang berbunyi: 77

Article 35:
The basic policy on the operator of business discharging designated by-
products (hereinafter referred to as the “operator of business
discharging designated by-products”) under Article 25 (1) of the Act
shall be as follows:
1. The person falling under each of the following items from among the

operators of the business discharging by-products shall be
encouraged to focus his business on recycling and any person other
than the person falling under each of the following items shall also
be encouraged to recycle wastes on a phased basis in a manner
compatible with circumstances taking into account the scale of
business, current recycling facilities, technical capability and
recycling potential, etc.:
(a) Steel slags: Person who produces not less than 100,000 tons of

crude steel or pig iron;
(b) Coal cinders: Person who supplies not less than 100 million kw

of power a year; and
(c) Deleted;

2. Every operator of business discharging designated by-products shall
be encouraged to follow the recycling measures prescribed by the
guidelines under Article 25 (1) of the Act, considering the nature and
state of designated by-products, the characteristics of discharge, and
the level of domestic technology, such as establishing and operating
facilities for separating, crushing, screening, and recycling
designated by-products, in order to promote the recycling of
designated by-products;

3. Every operator of business discharging designated by-products shall
endeavor to facilitate the recycling of by-products by developing
technology needed to recycle by-products and urging other type of
business and other place of business to recycle such by-products;
and

4. Every operator of business discharging designated by-products shall
develop a plan for recycling designated by-products and compile
and keep the records of recycling such by-products.

(Pasal 35)
Kebijakan dasar pada perusahaan penghasil produk samping tertentu
(selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan penghasil produk samping")
berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang sebagai berikut:

1. Orang yang menghasilkan produk samping sesuai yang terlampir
usahanya harus didorong untuk fokus pada daur ulang dan setiap

77 Ibid., Pasal 35, Revisi per 6 April 2009.
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orang yang tersebut pada keterangan berikut juga harus didorong
untuk mendaur ulang limbah secara bertahap dengan cara yang
kompatibel sambil memperhitungkan skala bisnis, fasilitas daur
ulang yang ada, kemampuan dan daur ulang teknis potensial, dll:
a. Slag Baja: Tidak kurang dari 100.000 ton baja mentah atau besi;
b. Abu Batubara: Tidak kurang dari 100 juta kw; dan
c. Dihapus;

2. Setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk samping wajib
memasang dan mengoperasikan fasilitas yang mampu memisahkan,
menghancurkan, menyaring dan mendaur ulang produk samping
sesuai dengan rencana daur ulang dan pedoman yang ditetapkan
dalam Pasal 25 Ayat (1) sambil memperhitungkan karateristik dan
tingkat teknis dalam negeri.

3. Setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk samping berusaha
untuk memfasilitasi daur ulang produk sampingnya dengan
mengembangkan teknologi daur ulang dan mendorong pelaku usaha
lain untuk mendaur ulang produk samping yang serupa; dan

4. Setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk samping harus
menyusun rencana untuk daur ulang produk sampingnya dan
menyimpan catatan dari daur ulang tersebut.

Dengan teknologi pemanfaatan slag yang dimiliki oleh Korea Selatan,

maka penggunaan selanjutnya dari slag itu menjadi jelas, dapat berlangsung

normal tanpa proses perizinan lebih lanjut dan produksinya dianggap sebagai

bagian yang berintegral dari proses secara keseluruhan.

1.1.6. Pemanfaatan Slag di Korea Selatan dan di Mancanegara

Implementasi ketentuan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan slag

di Korea Selatan sejauh ini telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase pencapaian pemanfaatan slag, baik slag blast furnace maupun slag

steel making mencapai seratus persen. Artinya, tidak ada limbah yang dihasilkan.

Selain slag blast furnace dan steel making, dikenal juga granulated, produk yang

memiliki manfaat yang jelas untuk industri semen.
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Pertimbangannya, pada satu ton slag granulated yang digunakan sebagai

bahan baku semen, maka granulated akan mengurangi penggunaan 1,2 ton batu

kapur dan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 840 kilogram, ini berarti,

granulated dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya,

untuk produk residu lainnya, dapat kiranya digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase Pemanfaatan Slag Blast Furnace di Korea Selatan78

Unit: persen (%)

Pemanfaatan
2008 2009 2010

Jumlah Slag
yang

dihasilkan

Persentase
Daur Ulang

Jumlah Slag
yang

dihasilkan

Persentase
Daur Ulang

Jumlah Slag
yang

dihasilkan

Persentase
Daur Ulang

Bahan baku
semen 7.135 69,5 6.777 76,5 7.063 63,8

Agregasi Jalan 2.579 25.2 1.558 17,6 2.487 22,5
Pematangan

Jalan 73 0,7 24 0,3 1.093 9,9
Penggunaan
ulang dalam

proses
0 0 0 0,0 0 0,0

Agregasi Batu
Bata 0 0 0 0,0 0 0,0

Pupuk 337 3,3 422 4,8 366 3,3
Fondasi 0 0 0 0,0 0 0,0

Lain-lain 104 1,0 86 1,0 64 0,6
Jumlah 10,228 100 8.868 100 11.073 100.0

Sumber: Ministry of Environment of South Korea, Penelitian Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan
Slag, 2011.79

Pada Tabel 2. dapat kita lihat bahwa Korea Selatan berhasil mendaur

ulang Slag Blast Furnance-nya menjadi bahan baku semen, agregasi jalan,

pematangan jalan, penggunaan ulang dalam proses, agregasi batu bata, pupuk,

fondasi, dan lain sebagainya dengan presentase daur ulang 100% dari tahun 2008

sampai 2010. Selain Slag Blast Furnance, adapun pemanfaatan slag steel making

di Korea Selatan dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini:

78 Penelitian tentang Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan Slag Baja, hal. 16.
79 Data di atas menggambarkan bahwa selain untuk bahan baku semen, slag juga dapat digunakan
sebagai agregasi batu bata, pupuk dan lain-lain. Dari segi kuantitas, pemanfaatannya berlangsung
stabil dari tahun ke tahun.
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Tabel 3. Persentase Pemanfaatan Slag Steel Making di Korea Selatan80

Unit: persen(%)

Pemanfaatan

2008 2009 2010
Jumlah

Slag yang
dihasilkan

Persentase
Daur
Ulang

Jumlah
Slag yang
dihasilkan

Persentase
Daur
Ulang

Jumlah
Slag yang
dihasilkan

Persentase
Daur
Ulang

Pematangan
Jalan 4.256 47,1 27 0,3 8,8 0,1

Agregasi
Jalan 2.490 27,5 2.122 27,2 4.671 50,6

Penggunaan
ulang dalam
proses

1.616 17,9 3.366 43,2 2.448 26,5

Fondasi 329 3,6 1.689 21,7 1.194 12,9
Bahan baku
semen 62 0,7 16 0,2 17 0,2

Pupuk 73 0,8 84 1,1 44 0,5
Agregasi
batu bata 21 0,2 212 2,7 250 2,7

Lain-lain 192 2,1 284 3,6 606 6,6
Jumlah 9.039 100,0 7.800 100,0 9.240 100,0

Sumber: Ministry of Environment of South Korea, Penelitian Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan
Slag, 2011.

Sebagai perbandingan, kiranya penting pula untuk menampilkan data

mengenai pemanfaatan slag secara menyeluruh, yaitu yang berlangsung di negara-

negara yang memiliki perindustrian baja yang maju, seperti Jepang, Amerika

Serikat, dan Jerman, serta Uni Eropa. Khusus data yang terkait pemanfaatan slag

blast furnace dan slag steel making, kombinasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Pemanfaatan Slag Blast Furnace di Mancanegara81

Unit: persen(%)

Pemanfaatan
Korea

Selatan
(2010)

Jepang
(2010)

AS (2009) Jerman
(2007)

EU(2006)

Bahan baku semen 63,8 74,9 21,5 79,8 66
Agregasi Jalan 22,5 14,3 55,9 19 33
Pematangan Jalan 9,9 0 9,3 0 0
Pupuk 3,3 1,9 0 0,1 0
Lain-lain 0,6 2,8 13,3 0 1
Penggunaan ulang
dalam proses 0 0 0 1,1 0

Agregasi batu bata 0 6,1 0 0 0
Fondasi 0 6,1 0 0 0
Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber: Ministry of Environment of South Korea, Penelitian Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan
Slag, 2011.

80 Ibid., hal. 18.
81 Ibid., hal. 23.
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Tabel 5. Persentase Pemanfaatan Slag Steel Making di Mancanegara82

Unit: persen(%)

Pemanfaatan
Korea

Selatan
(2010)

Jepang
(2010)

AS (2009) Jerman
(2007)

EU(2006)

Agregasi Jalan 50,6 65,1 68,1 56 55
Penggunaan ulang
dalam proses 26,5 17,3 0 11 12

Fondasi 12,9 2,3 12,7 10 10
Lain-lain 6,6 3 17 12 3
Agregasi batu bata 2,7 2,4 0 0 0
Pupuk 0,5 0 0 7 3
Bahan baku semen 0,2 4,7 2,2 0 1
Pematangan jalan 0,1 5,2 0 0 0
Penyimpanan 0 0 0 4 16
Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber: Ministry of Environment of South Korea, Penelitian Perbaikan Kebijakan Pendaurulangan
Slag, 2011.

Tabel 4. dan Tabel 5. menunjukkan bahwa negara maju seperti Jepang,

Amerika Serikat, Jerman dan Negara Uni-Eropa juga telah terbukti berhasil

mendaur ulang Slag Blast Furnance dan Slag Steel Making dengan presentase

daur ulang 100%. Hal ini menunjukan bahwa slag baja adalah produk samping

yang sangat bermanfaat.

Prestasi negara tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia

masih mengkategorikan slag dalam daftar Limbah B3 dengan spesifikasi khusus.

Padahal selama ini diperoleh fakta yuridis bahwa limbah slag dapat dimanfaatkan

sebagai material pengganti atau tambahan pada bahan agregat pada kegiatan

pembangunan konstruksi di sektor sumber daya air, jalan dan jembatan,

perumahan dan permukiman, sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama

antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan

The Indonesian Iron and Steel Industri Association (IISIA) tentang Kerjasama

Penelitian dan Pengembangan Standar dan Metode Konstruksi Berbasis Slag Besi

dan Baja.

82 Ibid.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan slag yang berlaku di Indonesia

dan Korea Selatan?

2. Bagaimana implementasi pemanfaatan limbah slag di Korea Selatan dan

Indonesia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kontribusinya

bagi pembangunan nasionalnya?

3. Bagaimana sebaiknya pengaturan slag yang ideal di Indonesia bagi kemajuan

usaha industri baja dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat

Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan peneleitian kepustakaan, sejauh ini tidak ditemukan adanya

penelitian dari aspek hukum mengenai pemanfaatan slag di Indonesia. Demikian

pula hasil dari konsultasi dengan beberapa nara sumber termasuk dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia

mengkonfirmasi bahwa belum pernah diadakan kajian mengenai perlunya

landasan hukum bagi pemanfaatan slag, yang menurut penelitian teknis

sesungguhnya tidak tepat dikategorikan sebagai Limbah B3.
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Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum terkait dengan slag yang

berlaku di Indonesia dan Korea Selatan.

2. Mengetahui dan mengkaji pemanfaatan limbah slag di Korea Selatan dan

Indonesia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kontribusinya

bagi pembangunan nasional di negara masing-masing.

3. Memberi rekomendasi mengenai proses pengelolaan dan pendaurulangan

yang sebaiknya dilakukan terhadap slag yang ideal di Indonesia bagi

kemajuan usaha industri baja dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan

masyarakat Indonesia.

Menurut Bintan R. Saragih, ada tiga kegunaan penelitian, yaitu: 83

Pertama, Penelitian Dasar (Basic Research), yaitu suatu penelitian yang

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori-teori atau prinsip-prinsip

dasar dari suatu disiplin ilmu pengetahuan;

Kedua, Penelitian Terapan (Applied Research), yaitu suatu penelitian

yang ditujukan untuk menghasilkan atau menemukan prinsip-prinsip ilmiah yang

dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah praktis yang berkaitan dengan

pembangunan;

Ketiga, Penelitian Tindakan (Action Research), yaitu suatu penelitian

yang tujuan utamanya untuk menemukan cara yang paling efektif dalam usaha

melakukan perubahan sosial sebagaimana yang diinginkan. Dalam hal ini

83 Bintan R. Saragih, Dasar-dasar Penelitian, Diktat untuk Program Doktor Ilmu Hukum pada
Program Pascasarjana (Jakarta: Universitas Pelita Harapan), hal.7.
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penemuan prinsip-prinsip ilmiah hanyalah sebagai sesuatu kebetulan atau sebagai

perhatian sampingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis melakukan penelitian

terapan yaitu penelitian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan slag di Indonesia

agar menjadi produk samping (bukan limbah B3) yang dapat digunakan bagi

pembangunan baik bagi agregasi jalan, agregasi batu bata, bahan baku semen,

maupun pupuk dengan menemukan prinsip-prinsip teori hukum yang digunakan

untuk memecahkan permasalahan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan

limbah slag (yang saat ini dinyatakan sebagai Limbah B3 dengan speksifikasi

khusus).

1.4. Manfaat Penulisan

Macam-macam penelitian tersebut di atas mempunyai beberapa manfaat

yang dapat dikelompokkan menjadi manfaat teoritis (basic) dan manfaat praktis

(applied), sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi

atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Lingkungan Hidup tentang

pemanfaatan limbah slag.



49

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

masukan bagi para pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para peneliti,

dan masyarakat pada umumnya untuk lebih kritis dan cermat dalam menyikapi

masalah pemanfaatan limbah slag, terutama dari perspektif hukum lingkungan dan

hukum ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis dalam disertasi ini tersusun

secara garis besar berisikan tentang materi-materi yang dimuat dalam Bab per Bab

dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan

Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan yang mendasari penulis

memilih tema untuk diteliti dan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

Bab Kedua berisi tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan

landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai Teori Negara Kesejahteraan,

Teori Analisa Ekonomi atas Hukum, dan Teori Sistem Hukum. Sedangkan

Landasan Konseptual berisi mengenai Hukum Lingkungan Internasional, Hukum

Lingkungan Indonesia, dan Hukum Lingkungan Korea Selatan.

Bab Ketiga berisi Jenis Penelitian, Prosedur Pengumpulan Bahan

Penelitian, Objek/Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, dan Sifat Analisis.
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Bab Keempat berisi Hasil Penelitian dan Analisis, dalam Bab ini akan

dipaparkan mengenai Hukum Lingkungan Hidup di Korea Selatan dan Indonesia,

Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Slag, dan Kebijakan dan Pengaturan

Slag yang Ideal bagi Indonesia.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.


