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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan berdirinya suatu negara. 

Kesejahteraan berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya. Di Indonesia, pengaturan dan 

perlindungan terhadap peningkatan kesejahteraan termuat dalam konstitusi 

khususnya Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 331 Ayat (3) UUD 

1945 menegaskan masalah penguasaan atas sumber daya alam diatur oleh dan 

dikelola oleh Pemerintah. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa :”Air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Pengelolaan dan 

penguasaan atas sumber daya alam oleh Negara sejalan juga dengan Penjelasan 

Umum UU Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Minerba) yang 

menyebutkan:” Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial 

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia”. UU Minerba 

merupakan perwujudan dari amanat konstitusi 2  dalam rangka meningkatkan 

                                                         
1  Dalam perjalanan sejarahnya sejak PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sampai 

dengan era liberalisasi perdagangan global, khusus mengenai Pasal 33, telah banyak dilakukan 

upaya menafsirkan karena penjelasan pasal tersebut masih kabur. Menurut J. Soedjati Djiwandono, 

kelemahan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah beberapa ketentuan, 

termasuk sebagian dari penjelasannya, yang tidak atau belum mempunyai nilai operasional. 

Artinya, ketentuan-ketentuan itu belum dapat diterapkan atau dilaksanakan. Atau penerapannya 

hingga kini belum atau ternyata tidak sesuai dengan tuntutan demokrasi modern, yang mungkin 

tidak terlihat atau terduga sebelumnya. Mungkin juga terdapat masalah-masalah yang kini kita 

hadapi, yang belum tertampung dalam konstitusi. Lihat, Marwah M. Diah, Restrukturisasi BUMN 

di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2003, hal.16 
2  Menurut Jimly Assihiddiqie, Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, constitutio yang 

berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti"hukum atau prinsip". Kata konstitusi dalam bahasa 
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kemakmuran rakyat dengan cara memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi 

sumber daya alam.  

 Terkait dengan maksud filosofis penguasaan oleh negara dari Pasal 33 ayat 

(2) UUD 1945 terkait erat dengan konsep kepemilikan. Menurut Feeny, dkk dan 

Lynch&Harwell sebagaimana dikutip Resvani mengatakan bahwa: 

"Secara umum, jenis kepemilikan (property right) dapat dibagi empat 

kategori. Hak kepemilikan pertama adalah akses terbuka (open acces) yang 

berarti tidak ada hak kepemilikan atas sumber daya. Konsep kedua akan hak 

kepemilikan, adalah milik individual(private property) yang berarti bahwa 

sumberdaya bukan milik negara, melainkan dimiliki oleh organisasi atau 

individu. Ada aturan yang mengatur hak-hak pemilik dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam. Manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik 

sumberdaya tersebut. Hak kepemilikan dapat dipindahtangankan kepada 

pihak lain yang ditunjuk langsung. Konsep ketiga adalah milik kelompok 

masyarakat(common property) yang berarti bahwa sumberdaya dikuasai 

oleh sekelompok masyarakat, dimana para anggota memiliki kepentingan 

untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh 

memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Hak kepemilikan tidak bersifat 

eksklusif, dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati 

bersama. Aturan pemanfaatan mengikat seluruh anggota kelompok 

didalamnya. Yang keempat adalah milik negara(state property) yang berarti 

hak pemanfaatan sumberdaya alam secara ekslusif dimiliki oleh pemerintah. 

Pemerintah memutuskan seluruh hal terkait akses, tingkat, dan sifat 

eksploitasi sumberdaya alam".3 

 

Bisnis tambang batubara telah memegang peranan penting dalam 

penyediaan suplai energi dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan yang digunakan sebagai landasan didalam kebijakan 

pengusahaan batubara, yaitu : 

1. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara 

No.1128 Tahun 2004, tentang Kebijakan Batubara Nasional. 

                                                                                                                                                          
Latin tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah 

preposisi yang berarti"bersamaan dengan...", sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 

membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai 

arti" membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan". Lihat Novendri M. Nggilu, 

Hukum dan Teori Konstitusi Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis, Yogyakarta: UII 

Press, 2015, hal.18 
3 Resvani, Tambang Untuk Negeri Sebuah Inovasi Konsep,Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, 

hal.155 
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2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 

Nasional. 

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan 

Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain. 

 

Di dalam sasaran bauran energi nasional tersebut, batubara menempati 

urutan pertama di dalam penggunaan energi. Hal tersebut dikarenakan oleh : 

a. Sumber daya batubara cukup melimpah, yaitu 61,3 miliar ton, dengan 

cadangan 6,7 miliar ton 

b. Dapat digunakan langsung dalam bentuk padat, atau dikonversi menjadi 

gas (gasifikasi) dan cair (pencairan). 

Harga batubara kompetitif dibandingkan energi lain. Teknologi 
pemanfaatan batubara yang ramah lingkungan telah berkembang 
pesat, yang dikenal sebagai Teknologi Batubara Bersih (Clean Coal 
Technology).4 
 

Tingginya kebutuhan batubara mengakibatkan Indonesia yang memiliki 

cadangan batubara cukup besar ikut menentukan pasokan batubara baik untuk 

menyuplai kebutuhan nasional maupun internasional. 5  Hal ini menjadi nilai 

tersendiri bagi Indonesia yaitu dengan kebutuhan batubara yang tinggi didalam 

negeri maupun internasional mengakibatkan terbukanya lapangan kerja yang 

besar karena pembukaan perusahaan tambang batubara dalam jumlah yang besar.  

Pengalihan IUP oleh pemegang IUP kepada pihak lain dilatarbelakangi 

oleh beberapa tujuan mendasar antara lain aspek ekonomi, teknis, lingkungan dan 

aspek administrasi. Aspek-aspek ini menjadi latar belakang maupun tujuan yang 

                                                         
4 Tim Kajian Batubara Nasional Kelompok Kajian Mineral dan Batubara, Pusat Litbang Teknologi 

Mineral dan Batubara, 2006 
5  Kebutuhan batubara dunia saat ini ternyata meningkat sangat cepat, antara lain dipicu oleh 

booming harga dan semakin banyaknya pembangunan PLTU di luar negeri yang menggunakan 

bahan bakar batubara, serta kran ekspor China ditutup. Hal ini yang mengantarkan Indonesia 

sebagai pemasok (eksportir) terbesar pada tahun ini menyaingi Australia dan Afrika Selatan. 

Ekspor batubara Indonesia pada tahun 1992 hanya sebesar 16,288 juta ton, sedangkan pada tahun 

2005 tercatat sebesar 106,767 juta ton. Ini berarti volume ekspor rata-rata naik sebesar 16,00%. 

Perusahaan pemegang PKP2B merupakan eksportir batubara terbesar, yaitu sekitar 95,36% dari 

jumlah ekspor batubara Indonesia, diikuti oleh pemegang BUMN sebesar 2,52% dan KP sebesar 

2,12%, Ibid. 
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hendak dicapai dalam proses penggabungan IUP. Terhadap ke-empat aspek 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan aspek ekonomis, pengalihan IUP dengan cara 

menggabungkannya ke beberapa IUP yang sudah ada dapat 

menciptakan kawasan tambang yang luas sehingga tercipta super pit 

yang dapat mensuplai batubara dalam jumlah besar. Disamping itu, 

adanya super pit akan meperbesar kandungan batubara. Sehingga 

ketika batubara diproduksi maka hasil produksi akan berkonsekuensi 

logis terhadap penerimaan Negara dari sektor royalty dan pajak-pajak 

lainnya.6 

2. Berdasarkan aspek teknis, wilayah  tambang batubara yang luas akan 

memudahkan proses produksi karena tingkat kontur lahan yang luas 

dapat memudahkan dalam proses mobilisasi pemindahan bukaan tanah 

penutup( overburden) ke tempat lain dalam satu kawasan IUP. 

Disamping itu juga dengan luasan IUP yang besar akan menghemat 

ongkos produksi karena konsentrasi satu pekerjaan dapat dilakukan 

pada satu tempat yang sama. 7 

                                                         
6  Dalam penjelasan umum UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan Undang-

Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk 

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah asebagaimana diatur dalam 

undang-undang pemerintahan daerah. Dengan demikian otonomi daerah bukan hanya berbicara 

mengenai desentralisasi kewenangan akan tetapi juga meliputi aspek pendanaan dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat ayat (20) UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil (DBH) 

bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak berdasarkan 

ketentuan Pasal 160 ayat (2) UU No.33 Tahun 2004 jo Pasal 11 ayat (2) UU No.33 Tahun 2004 

terdiri dari (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); (c) Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan DBH yang bersumber pada sumber 

daya alam berasal dari (a) kehutanan; (b) pertambangan umum; (c) perikanan; (d) pertambangan 

minyak dan bumi; (e) pertambangan gas bumi; (f) pertambangan panas bumi. 

Dalam konteks DBH atas pertambangan umum dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf c UU 

No.33 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari 

wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan sebesar 20%(dua puluh persen) untuk 

pemerintah dan 80%(delapan puluh persen) untuk daerah. 

DBH lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (c) UU No.33 Tahun 2004 sebagaimana telah 

disebutkan diatas, sesuai dengan Pasal 17 UU No.33 Tahun 2004 adalah berasal dari penerimaan 

sektor pertambangan umum bersumber pada penerimaan Iuran Tetap (land-rent); dan penerimaan 

Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalti), Lihat,Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016,hal.256-257 
7 Perusahaan pertambangan di Indonesia melakukan penambangan dengan berbagai macam sistem 

yang disesuaikan dengan kondisi geologi dan ekonomi bahan galian. Sistem penambangan terbuka 

yang dilakukan di Indonesia berupa metode open pit, open cast, kuari, dan tambang semprot 

(hydraulicking). Penambangan dengan sistem open pit dioperasikan hampir dibanyak lokasi di 

Indonesia, baik untuk biji maupun batubara. Penambangan dengan open pit dilakukan dengan 

mengupas tanah penutup dengan menggunakan alat gali mekanis secara sistematis yang 

dipindahkan keluar area produksi dan membuat jenjang kerja ke bagian dalam secara bertahap 

sehingga penampilan lokasi tambang menjadi seperti bentuk mangkok. Pada sisi lain, 

penambangan dengan menggunakan sistem open cast hampir mirip dengan sistem open pit, tetapi 

pada sistem open cast , tanah penutup dipindahkan langsung ke lokasi tambang disebelahnya atau 
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3. Sedangkan dari segi aspek lingkungan, tanggungjawab kelestarian 

lingkungan bertumpu pada satu pemilik yang membawahi kawasan 

IUP dalam jumlah yang besar akan memudahkan proses kontrol dalam 

pelaksanaan ketahanan lingkungan hidup seperti reklamasi pasca 

tambang dan mitigasi resiko tanah longsor termasuk pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR).8 

4. Aspek terakhir adalah aspek administrasi. Kepemilikan IUP dalam 

jumlah besar yang terkonsentrasi pada satu tangan akan memudahkan 

kontrol pemerintah dalam mengawasi operasional IUP dilapangan 

dimana pencatatan, pelaporan dan pembaruan seluruh dokumen 

administrasi baik berupa ijin-ijin operasional tambang maupun proses 

administrasi lainnya akan mudah diawasi sehingga meminimalisir 

pelanggaran dan penyalahgunaan atas IUP.9 

                                                                                                                                                          
atau sekaligus dengan penimbunan yang dikombinasikan dalam satu alat., Resvani, 

Op.Cit.,hal.223 
8  Pertimbangan mencantumkan ketentuan berkaitan dengan CSR itu tidak terlepas dari 

pertimbangan dampak pencemaran dan rusaknya lingkungan akibat aktivitas pertambangan  serta 

berbagai konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Komitmen ini terlihat pada saat 

pembahasan RUU Minerba yang menyepakati bahwa kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan suatu keharusan bagi setiap pelaku usaha pertambangan melalui 

mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), reklamasi, dan pengelolaan 

pascatambang serta jaminan dananya. Busyra Azheri, Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara 

Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2016, hal.81 

Pada sisi lain, Pasal 1 angka 12 UUPLH menegaskan bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah pengelolaan dan 

pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL  menegaskan bahwa Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah 

upaya yang dilakukan dalam pengelolaan  dan pemantauan lingkungan hidup oleh 

penanggungjawab usaha/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, Ibid.,hal.84 

Pada bagian lain, Busyra Azheri mengatakan bahwa,"Meskipun dokumen AMDAL dan/atau 

UKL/UPL telah dijadikan bagian dari persyaratan permohonan IUP/IUPK, namun persyaratan ini 

tidak akan berarti jika tidak disertai dengan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(law enforcement) bagi pihak yang tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, prinsip pencegahan 

perusakan lingkungan harus dikawal sejak proses perizinan sampai pelaksanaan aktivitas 

pertambangan itu sendiri, Ibid.,hal.96 
9 ...kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan IUP dan IUPK tidak diatur secara eksplisit, 

kecuali dalam Pasal 93 UU Minerba yang menegaskan bahwa" pemegang IUP dan IUPK dijamin 

haknya untuk melakukan usaha pertambangan  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan". Makna dijamin haknya disini lebih mengarah pada kewajiban pemerintah untuk 

memberikan kepastian hukum, sepanjang pemegang IUP dan IUPK telah melaksanakan 

kewajibannya, Ibid.,hal.69 

Makna Jaminan hak yang diberikan Pemerintah ini adalah kepastian hukum dalam penggunaan 

IUP dan IUPK bagi pemegang haknya. Apabila pemegang hak IUP dan IUPK telah melaksanakan 

seluruh kewajibannya maka Pemerintah selaku regulator akan dengan mudah untuk 

mengadministrasikan seluruh kewajiban pemegang IUP dan IUPK  dengan luas IUP dan IUPK 

yang besar. 

Pada kesempatan lain,Salim HS mengatakan,"Didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis 

Penyeleggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang 
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Usaha tambang batubara sebagai industri hulu memiliki potensi besar 

dalam melahirkan usaha-usaha lain dalam rangka menunjang pelaksanaan bisnis 

tambang batubara sampai pada usaha hilirnya. Besarnya potensi ini 

mengakibatkan meningkatnya permasalahan yang muncul dipermukaan yang 

berdimensi kompleks yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan pertambangan 

dari Pemerintah.10  

 Mencermati keadaan diatas, maka sesungguhnya dalam konteks 

hilirisasi bahan galian tambang, pemerintah menerapkan kebijakan yang setengah 

hati. Artinya, setengah hati melakukan penegakan UU Minerba Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Padahal, amanat  

                                                                                                                                                          
pengembangan wilayah, pengembangan masyarakat dan kemitrausahaan. Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang 

kuasa pertambangan (KP), kontrak karya(KK) dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala 

usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada 

masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan 

pertumbuhan ekonomi. 

(2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1). Lihat Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2014,hal.402-403 
10 Menurut Nandang Sudrajat, kesalahan kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

besar, yaitu: 

 

1. Kesalahan pemaknaan atas esensi Pasal 33 ayat (3) tentang hak menguasai negara atas 

bahan galian; 

2. Kelemahan landasan yuridis formal tentang pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. 

Kelemahan ini berkaitan erat dengan kesalahan pemaknaan atas esensi Pasal 33 ayat (3) 

diatas. Sebagaimana diketahui, landasan hukum kegiatan usaha pertambangan yang 

berlaku sebelumnya yaitu UU No. 11 Tahun 1967, tidak mempunyai keberpihakan sama 

sekali terhadap rakyat; 

3. Keserakahan pelaku kegiatan usaha pertambangan dan oknum pemerintah. Ini terjadi dan 

berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya, didorong dan disebabkan oleh dua faktor 

diatas. Para oknum pelaku usaha dan pemerintah dengan jeli memanfaatkan kesalahan 

pemaknaan dan kelemahan peraturan perundang-undangan untuk mengeruk kekayaan 

sumber daya bahan galian, hanya demi kepentingannya sendiri. Lihat, Nandang Sudrajat, 

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Yustisia, 2010, hal. 7-8 
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UU berdimensi luas, yaitu untuk kemandirian bangsa dan kemakmuran rakyat, 

melalui pemanfaatan potensi bahan galian yang terkandung didalam bumi 

Indonesia.11 

Sejak diundangkan, Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 tahun 1967 

dan seluruh aturan pelaksananya telah memicu berdirinya perusahaan-perusahaan 

tambang yang telah mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. UU 

Pertambangan Tahun 1967 terus mengalami perubahan dan perbaikan seiring 

dengan perkembangan jaman.  

 Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bisnis pertambangan 

selalu meningkat dimana salah satu permasalahan tersebut adalah tidak 

harmonisnya ketentuan pertambangan yang tertuang dalam Undang-Undang 

Pertambangan dengan peraturan  pelaksanaannya dengan praktik yang terjadi 

dilapangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya praktik-praktik atas pelaksanaan 

bisnis pertambangan batubara yang tidak mencerminkan semangat dari peraturan 

perundang-undangan yang memayunginya. 

 Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak menyatakan 

secara tegas berapa minimal luasan Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada 

perseroan. Pengaturan luas minimal Kuasa Pertambangan justru diatur dalam 

aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 1967 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dimana luas KP yang 

diijinkan adalah tidak melebihi 5.000 ha(untuk KP penyelidikan umum), 2000ha 

untuk IUP eksplorasi dan untuk IUP eksploitasi hanya kurang dari 1.000 

                                                         
11 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2013,hal.14 
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 ha. Sedangkan luas pemberian IUP dalam UU Minerba, disebutkan 

bahwa,"Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling 

sedikit 5.000 (Lima Ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (Lima Puluh Ribu) 

Hektare.12 Hal. Ini tentu sangat kontras dan terjadi perbedaan praktik dilapangan 

dimana sebelum berlakunya UU Minerba banyak IUP-IUP yang diterbitkan yang 

luasnya kurang dari 5.000 hektare menurut ketentuan UU Minerba. Hal ini 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti tidak efisiennya pengusahaan 

IUP dengan luas dibawah 1.000 hektare. 

 Pasca diundangkannya UU Minerba, dimulailah usaha-usaha untuk 

mendapatkan IUP dengan luasan yang maksimal atau paling tidak untuk 1 (satu) 

IUP terdiri dari 5.000 hektare. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan cara 

menggabungkan beberapa IUP-IUP yang tidak dimanfaatkan secara maksimal 

oleh Pemiliknya. 13  Upaya penggabungan ini dilatarbelakangi oleh untuk 

mendapatkan cadangan yang besar atas batubara.14   Dengan besarnya cadangan 

maka akan meningkatkan produktivitas IUP tersebut. Akan tetapi, upaya 

penggabungan itu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan UU Minerba dan 

peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya 

                                                         
12 Pasal 61 ayat (1) UU Minerba 
13 Tidak maksimalnya pemanfaatan ini diakibatkan oleh pengurusan IUP hanya untuk maksud 

memperdagangkan IUP-IUP itu. Bukan dengan maksud untuk mengelola dan mengambil manfaat 

dari IUP itu. 
14 Menurut Qomariah sebagaimana dikutip oleh Nurita Sinaga, "Batubara merupakan salah satu 

andalan utama sumber energi alternatif masyarakat Indonesia saat ini, selain minyak dan gas bumi 

yang sebagian besar terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Batubara merupakan salah satu sumber 

mineral yang penting di Indonesia  dan termasuk dalam golongan bahan tambang mineral organik 

yang dieksploitasi untuk kebutuhan sumber energi dalam negeri dan ekspor". Nurita Sinaga, 

Perjalanan Jatuh Bangun Perempuan Ulet Dr. Ir. Nurita Sinaga, M.Si, Pemikirannya tentang 

Pengelolaan Kawasan Pasca Tambang Batubara, Jakarta: Cipta Kreasi Indonesia, 2011, hal.54 
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disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012), yang isinya mengetatkan 

proses pengalihan IUP dimana untuk dapat memindahkan IUP, Pemilik IUP 

hanya bisa memindahkan IUP nya kepada pihak lain yang memiliki lebih dari 

49% saham pada perusahaan yang akan menerima pengalihan IUP.  

 Akan tetapi, Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 ini 

dilaksanakan, muncul masalah yaitu jika ada beberapa perusahaan pemegang IUP 

akan mengalihkan IUP itu pada satu perusahaan yang akan mengambilalih IUP – 

IUP tersebut sedangkan porsi untuk satu perusahaan saja sudah harus menguasai 

lebih dari 49% saham pada perusahaan penerima pengalihan maka sangat tidak 

memungkinkan lebih dari satu perusahaan yang akan mengalihkan IUP nya pada 

perusahaan penerima pengalihan sama-sama menguasai lebih dari 49% saham 

pada perusahaan penerima pengalihan IUP.   

Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 menegaskan 

bahwa: 

(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya 

kepada pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud diatas meliputi badan usaha yang 

51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh 

Pemegang IUP atau IUPK. 

 

Jadi menurut Pasal 7A ayat  PP 24/ 2012, IUP hanya dapat dipindahkan 

kepada badan usaha yang memiliki lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen) 

saham pada perusahaan penerima pemindahan IUP.  

Larangan pemindahan IUP terlebih dahulu diatur dalam Pasal 93 UU 

Minerba yang menyebutkan bahwa “Pemegang IUP tidak boleh memindahkan  
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IUP dan IUPK nya kepada pihak lain15”. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2012 maka ketentuan larangan tegas pengalihan IUP tidak lagi 

berlaku secara mutlak. 

 
Ketentuan Pasal 93 (2) (3) UU Minerba tidak menjelaskan tentang objek 

“Kepemilikan” dalam rumusan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) pada kata – kata 

“pengalihan kepemilikan dan/atau saham”, sehingga menimbulkan perdebatan 

apakah yang dimaksud kepemilikan itu adalah (1) Kepemilikan atas IUP atau (2) 

kepemilikan atas saham badan usaha pemegang IUP. Untuk menghindari 

melebarnya ruang lingkup penelitian maka Peneliti memfokuskan penelitian pada 

masalah pemindahan atas kepemilikan IUP karena pemindahan kepemilikan IUP 

secara otomatis akan bersinggungan dengan kepemilikan atas saham untuk 

memenuhi syarat sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Minerba dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012. 

Maksud “kepemilikan” atas IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU 

Minerba menimbulkan multi tafsir. Apakah yang dimaksud “kepemilikan” 

tersebut adalah (1) Kepemilikan atas IUP atau (2) kepemilikan atas pemegang 

IUP. Jika yang dimaksud kepemilikan atas IUP Maka kita bisa mengacu pada UU 

Minerba artinya suatu perusahaan mendapatkan IUP atas namanya sendiri. 

Dimana pemilik IUP itu adalah perusahaan itu sendiri. Sedangkan apabila 

“kepemilikan” itu dimaksudkan sebagai kepemilikan atas saham perusahaan 

pemegang IUP maka kita bisa mengacunya melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 

24 Tahun 2012 yaitu persyaratan kepemilikan leih dari 49% saham pada 

                                                         
15 Pasal 93 ayat (1) UU Minerba 
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perusahaan yang menerima pemindahan. Artinya, kepemilikan atas IUP itu 

termanifestasi melalui saham yang dimiliki pada perusahaan pemegang IUP. 

Keselarasan antara pengaturan pemindahan IUP melalui peraturan 

perundang – undangan bidang pertambangan yang berlaku saat ini dengan 

praktiknya dilapangan mengakibatkan munculnya isu hukum. Isu-isu hukum16 itu 

antara lain yaitu, Pertama, Bagaimana keselarasan pengaturan pemindahan Ijin 

Usaha Pertambangan menurut Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

dengan kebijakan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Kedua, 

Bagaimana pengaturan  pemindahan  IUP  itu dilihat dari kebutuhan praktis 

usaha pertambangan batubara.  

 Permasalahan-permasalahan diatas merupakan isu hukum yang muncul 

dalam praktik usaha pertambangan yang saat ini terjadi dan merugikan pelaku 

usaha yang beritikad baik sebagai pihak yang menerima pemindahan atas suatu 

IUP. Atas hal ini Penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis berupa 

Tesis ini dengan judul: KESELARASAN PENGATURAN PEMINDAHAN IJIN 

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DI DALAM PP 

NOMOR 24 TAHUN 2012 DAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  

 

 

                                                         
16 Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa isu hukum mempunyai posisi yang sentral didalam 

penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah didalam penelitian lainnya karena isu hukum 

itulah yang harus dipecahkan didalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus 

dijawab didalam penelitian bukan hukum. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: 

Kencana,2010,hal.56 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, Penulis merumuskannya 

kedalam 2 (Dua) pertanyaan penting, yaitu:  

1. Bagaimana Keselarasan pemindahan Ijin Usaha Pertambangan di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara  dengan  Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009? 

2. Bagaimana pengaturan pemindahan Ijin Usaha Pertambangan di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dari kebutuhan praktis usaha 

pertambangan batu bara ? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana 

keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009. Kedua, mengetahui bagaimana pengaturan pemindahan 

Ijin Usaha Pertambangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dari segi 

kebutuhan praktis usaha pertambangan dewasa ini.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat secara teoritis atas penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih 

mendalam mengenai praktik pemindahan IUP yang marak terjadi sebelum 

diundangkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah 

mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit karena hak atas IUP yang 

diberikan oleh negara kepada pelaku usaha tidak dipergunakan sebagaimana 

mestinya. Begitu banyak celah hukum yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk 

memperdagangkan IUP-IUP yang mereka miliki. Karena yang menjadi objek 

perdagangan disini bukan pengusahaan atas sumberdaya alam berupa batubara 

dan lain-lain tetapi Ijin-Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh pelaku usaha. 

Sehingga bukan hal aneh pada masa pra Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009, 

seorang pelaku usaha dapat memiliki lebih dari satu IUP. Kenyataan ini 

mengakibatkan sulitnya kontrol pemerintah terhadap pemanfaatan IUP oleh 

pelaku usaha. Disamping itu praktik perdagangan IUP megakibatkan kerugian 

pada negara karena tidak maksimalnya penerimaan negara dibidang pertambangan 

baik berupa royalti maupun pajak-pajak lainnya. Sehingga diharapkan, dengan 

adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam rangka 

penertiban kepemilikan IUP oleh pelaku usaha sehingga memberikan manfaat 

juga kepada pelaku usaha yaitu meminimalisir resiko hukum yang muncul dan 

tentunya atas resiko hukum ini membutuhkan biaya besar untuk 

menyelesaikannya.  

Sedangkan manfaat penelitian ini dari aspek praktis adalah untuk 

memastikan keselarasan aturan pemindahan IUP antara Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2012 dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Serta 
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bagaimana pengaturan pemindahan IUP ini dapat memenuhi kebutuhan praktis 

untuk penambangan yang efisien terutama mengatasi area tambang dari pemegang 

IUP yang kecil sehingga amat tidak efisien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini dibagi kedalam 4 (empat) bab yang masing-masing 

terdiri dari beberapa sub bab.  

Bab I: Membahas tentang pendahuluan dimana dalam pendahuluan 

tersebut terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan 

masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan teori, metode penelitian yang terdiri dari (tipe penelitian, 

pendekatan masalah dan sumber bahan hukum), metode 

pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum dan sistematika 

penulisan. 

Bab II: Mengulas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pemikiran-

pemikiran para pakar terkait teori utilitarianisme, hal-hal yang 

melatar belakangi munculnya teori utilitarianisme, asas manfaat, 

keadaan IUP di Indonesia saat ini, Ukuran luas IUP yang efisien 

menurut peraturan perundang-undangan berikut dengan alasan-

alasan penetapan luas tersebut, Upaya integrasi IUP-IUP kecil 

untuk mencapai luas IUP yang efisien. 

Bab III: Membahas tentang Metode Penelitian, dimana dalam metode 

tersebut terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu Tipe penelitian, 
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pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan 

bahan hukum dan analisa bahan hukum. 

Bab IV: Pertama mengulas tentang Bagaimana Keselarasan pemindahan 

Ijin Usaha Pertambangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara  dengan  Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009. Kedua mengulas tentang Bagaimana 

pengaturan pemindahan Ijin Usaha Pertambangan di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dari kebutuhan 

praktis usaha pertambangan batu bara ? 

Bab V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas 

materi yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




