
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut dengan UUD 1945), di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

menegaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Mengenai rumusan tersebut tidak pernah ditemukan adanya 

penjelasan resmi tentang makna “dikuasai oleh negara”. Akan tetapi, yang perlu 

diperhatikan adalah makna dikuasai oleh negara tidak sama dengan dimiliki 

negara, sebagaimana dikenal dalam konsep domein verklaring pada masa 

Agrarische Wet 1870 No. 55, terutama yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 

Agrarische Besluit yang memuat suatu pernyataan asas yang sangat penting bagi 

perkembangan dan pelaksanaan Hukum Tanah Administratif Hindia Belanda, 

yakni dinyatakan dalam Pasal 1 tersebut bahwa:1 

 
“behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde 
wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door 
anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”. 
 

 

 

                                                        
1 “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Izin Pemakaian Rumah 
Milik Atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya”, (http://jdih.surabaya.go.id), diakses pada tanggal 
9 September 2013 pada pukul 09.18 WIB. 
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Jika diterjemahkan: 

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan 3 Agrarische 
Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak 
dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) 
negara.2” 

 

Hal yang diuraikan dalam terjemahan tersebut dikenal dengan sebutan 

“asas domein”, yang mengandung pengertian kepemilikan (ownership). Dimana 

negara dilihat sebagai pemilik atas tanah, dan karenanya mempunyai kewenangan 

untuk melakukan segala macam tindakan sebagaimana layaknya seorang pemilik 

atas sesuatu benda. Perlu diperjelas, bahwa kedudukan negara sebagai pemilik 

atas tanah bukanlah dalam kapasitas atau kualitas sebagai penguasa, melainkan 

sebagai pemilik perdata.3 Jadi pada masa itu karena negara sebagai eigenaar4 atau 

pemilik, maka jika ada pemohon hak atas tanah, maka negara bukanlah 

memberikan haknya kepada pemohon, melainkan hak eigendom negara 

dipindahkan kepada yang memintanya dengan pembayaran harganya kepada 

negara.5 

Berbeda dengan konsep yang dianut dalam Agrarische Wet dan Agrarische 

Besluit dengan asas domein-nya, konsep dasar yang dianut oleh negara dan bangsa 

Indonesia adalah negara bukan sebagai pemilik, melainkan hanya “menguasai”. 

Adapun konsep dasar hak menguasai dari negara atas tanah di Indonesia ini 

                                                        
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Jambatan, 1997, Jilid 1), hal. 40-41. 
3 “Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat”, (http://www.bphn.go.id) diakses pada 
tanggal 7 September 2013, pada pukul 09.53 WIB. 
4 Marcel Waline: Negara adalah “eigenaar” dari benda2 kepunyaan publik, tetapi dalam 
menjalankan hak-hak yg oleh KUH Perdata diberi pada suatu eigenaar, kekuasaan negara itu 
terbatas saja. 
5 Boedi Harsono, Op. cit., hal. 42. 
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terdapat di dalam ketentuan sebagaimana tersebut dalam uraian awal tulisan ini 

yaitu, Pasal 33 ayat (3) UU 1945. Adapun yang dimaksud dengan “dikuasai oleh 

negara”, dijabarkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Agraria (UUPA) yang diatur perumusannya di dalam ketentuan Pasal 2, 

yang menyatakan sebagai berikut: 

Ayat (1)  
 Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (Pen-Negara RI 
Tahun 1945) dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. 

 
Ayat (2)  

Hak menguasai negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan 
wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang agkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa.     
 

Ayat (3)  
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada 
ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat 
dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 
negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 
 

Ayat (4)  
Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada daerah-daerah swatntra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 
menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. 
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Lebih lanjut dikemukakan dalam Penjelasan Umum II/2 UUPA sebagai berikut: 

 
“Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk 
mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia 
ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika 
negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak 
selaku badan penguasa”. 

 

Dalam putusan permohonan judicial review UU No. 20/2003 tentang 

Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, UU No. 22/2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan uji materi UU No. 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004. 

Mahkamah Konstitusi berketetapan, yang dimaksud dengan hak menguasai negara 

mencakup lima pengertian, yakni negara merumuskan kebijakan (beleid), 

termasuk melakukan pengaturan (regelen daad), melakukan pengurusan 

(bestuurdaad), mengelakukan pengelolaan (beheer daad) dan melakukan 

pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.6 

Menurut Boedi Harsono, isi wewenang negara yang bersumber pada hak 

menguasai sumber daya alam (selanjutnya disebut dengan SDA) oleh negara 

tersebut semat-mata “bersifat publik,” yaitu wewenang untuk semata-mata 

mengatur atau regulasi, jadi bukan untuk menguasai SDA (hak atas tanah) secara 

fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas 

tanah yang bersifat pribadi.7 Dari deskripsi tersebut di atas, dikarenakan mineral 

                                                        
6 “Tiga Kali Sama Putusan MK Jadi Yurisprudensi Tetap”, (http://www.hukumonline.com), 
diakses pada tanggal 22 Mei 2014 pada pukul 01.13 WIB. 
7 Op. cit., hal. 234. 
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dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia 

merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan (Non-renewable) sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa yang mana mempunyai pengaruh penting dalam 

memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan 

secara seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, serta dikuasai oleh Negara untuk 

memberi nilai tambah8 secara nyata bagi nilai perekonomian nasional dalam usaha 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.9 

Batubara di Indonesia merupakan salah satu andalan sumber energi 

alternatif di luar minyak dan gas bumi, dan juga endapan batubara tersebar cukup 

luas di wilayah Indonesia. Batubara merupakan batuan sedimen (padatan) yang 

dapat terbakar berasal dari tumbuhan, berwarna coklat sampai hitam, yang sejak 

pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mengakibatkan pengkayaan 

kandungan karbonnya.10 Formasi batubara tersebar di wilayah seluas 298 juta ha 

di Indonesia, meliputi 40 cekungan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irianjaya 

dan Jawa. Dari jumlah cekungan tersebut baru 13 cekungan dengan luas sekitar 74 

juta ha (sekitar 25%) yang sudah diselidiki.11 

                                                        
8 Nilai tambah adalah jumlah nilai akhir dari suatu produk yang bertambah pada setiap tahapan. 
(Kamus Istilah, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2000-2006). 
9 Penjelasan Umum UU No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4959 (selanjutnya disebut Penjelasan UU Minerba) 
10 Anggayana, K., Genesa Batubara, (Bandung: Departemen Teknik Pertambangan, FIKTM, 
Institut Teknologi Bandung, 2002), hal. 7  
11 Amri, N.A. Rescheduling Pemanfaatan Energi Batubara Indonesia, Institut Teknologi Bandung, 
hal. 47. 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total produksi batubara di 

Indonesia pada tahun 2012 adalah sebanyak 466,3 juta ton.12 Kemudian untuk 

tahun 2014 sendiri, pada kuartal pertama tahun 2014, menurut Dirjen Minerba, 

Kementerian ESDM, R. Sukhyar menyebutkan bahwa total produksi batubara 

sampai 10 April 2014 mencapai 110 juta ton.13 Salah satu wilayah yang 

mempunyai potensi batubara yang sangat besar adalah pulau Kalimantan yang 

mana memiliki hasil produksi batubara sebesar 182,4 juta ton. Wilayah ini 

mengandung banyak sumber daya batubara dengan ketebalan yang cukup 

bervariasi, terletak sampai kedalaman lebih dari 100 m, serta memiliki kemiringan 

yang tidak homogen.14 

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di 

sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, baik orang perseorangan, 

kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha 

pertambangan ditetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR)15. WPR ditetapkan 

oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota.16 Menurut UU Minerba, pengusahaan pertambangan 

diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan 

khusus, dan izin pertambangan rakyat.  

                                                        
12 “Tabel Total Produksi Batubara”, (http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 20 Mei 2014 
pada pukul 19. 05 WIB. 
13 “Produksi Batubara Indonesia Kuartal Pertama 2014 Mencapai 100 Juta Ton”, (http://apbi-
icma.org), diakses pada tanggal 20 Mei 2014 pada pukul 19. 15 WIB. 
14 “Empat Provinsi Surga Batubara”, (http://bisnis.news.viva.co.id), diakses pada tanggal 17 Mei 
2014 pada pukul 18. 08 WIB.  
15 Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(“UU Minerba”), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah 
Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. 
16 “Wilayah Pertambangan Rakyat”, (http://www.hukumpertambangan.com), diakses pada tanggal 
18 Mei 2014 pada pukul 18.30 WIB. 
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Di Indonesia sistem pengelolaan pertambangan bersifat pluralistik, hal ini 

disebabkan beraneka ragamnya kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat 

ini, yakni kontrak atau izin pertambangan yang berlaku didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan UU Minerba. Adapun 

sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan diatur di dalam Pasal 10. Sistem kontrak atau izin pertambangan 

tersebut meliputi Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara 

(PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Pasal 35 UU 

Minerba, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan 

(IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara dengan tegas mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196717, yang 

mengatur tiga bentuk izin, namun dalam Undang-Undang ini masih mengakui 

keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Terdapat dua hal yang diatur dalam pasal ini. Pertama, 

                                                        
17 Di dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) Pada saat Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 2009) mulai 
berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ayat  
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
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kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Kedua, 

penyesuaian ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan 

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kecuali tentang 

penerimaan Negara. 

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa semua pasal yang terkandung 

dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara 

harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru, yakni UU Minerba. Jika 

diperhatikan, salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam UU Minerba 

adalah perubahan sistem pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sistem yang digunakan dalam 

pengusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah menggunakan kontrak, 

baik kontrak karya maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara 

(PKP2B), sedangkan UU Minerba menggunakan izin. Izin yang diberikan kepada 

pemohon, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP)18, Izin Pertambangan Rakyat 

(IPR)19 dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)20. 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan 

pertambangan. Walaupun dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan sistem yang 

digunakan dalam pengusahaan pertambangan batubara, yaitu IUP, namun dalam 

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap mengakui keberadaan 

kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini 

                                                        
18 Pasal 1 angka 7 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan. 
19 Pasal 1 angka 10 UU Minerba, Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 
20 Pasal 1 angka 11 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 
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sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak karya namun perlu adanya 

penyesuaian.  Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan 

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang perlu 

disesuaikan, meliputi:  

1. Pemurnian harus dilakukan di dalam negeri, ditujukan kepada pemegang 

kontrak karya dan PKP2B yang telah melakukan kegiatan produksi 

pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 

meningkatkan mutu mineral dan batubara serta untuk memanfaatkan dan 

memperoleh mineral dan batubara;21    

2. Menyampaikan rencana kegiatan, yakni merupakan laporan atau 

rancangan tentang aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

pemegang kontrak karya dan PKP2B;22 dan 

3. Menyetorkan keuntungan yang diperolehnya, merupakan kewajiban bagi 

pemegang IUP atau IUPK untuk menyetorkan keuntungan yang 

diperolehnya kepada Negara dan pemerintah daerah.23 

 

Selain itu, pemegang IUP dan IUP Khusus memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab yang harus mereka penuhi dan taati. Pasal 95 UU No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur beberapa kewajiban 

secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, seperti 

menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mengelola keuangan sesuai 

dengan sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya 
                                                        
21 Pasal 103 jo. Pasal 170 UU Minerba. 
22 Pasal 171 UU Minerba. 
23 Pasal 128 jo. Pasal 129 UU Minerba. 
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mineral dan/atau batubara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat setempat; dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur mengenai batasan kewenangan 

pemerintah pusat dan daerah. Terkait urusan energi dan sumber daya mineral, 

termasuk batubara, menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 

merupakan urusan pilihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dimana Pemerintah 

Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pertambangan 

umum yang meliputi penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral 

dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota, pemberian izin usaha 

pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas 

kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, pemberian izin usaha 

pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak 

lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut 

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan 

batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan 

langsung lintas kabupaten/kota, serta wewenang dan tanggung jawab lainnya. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan pula bahwa kontrak atau izin 

pertambangan yang berlaku saat ini meliputi:  

1. Kontrak karya; 

2. Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B); 

3. Izin pertambangan rakyat (IPR); 

4. Izin usaha pertambangan (IUP); dan 

5. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK). 

 

Hal lain yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

adalah jelas tergambar bahwa dalam kegiatan pertambangan di Indonesia terdapat 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan Pemerintah 

Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan 

daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan 

negara. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang 

dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua 

belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah 

memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan 

pusat dan daerah. 

2. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan 

yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan 
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tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. 

3. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat 

menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, 

kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan 

otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak 

bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, 

daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil 

daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih 

tinggi.24 

 

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah memang tidak semulus sesuai yang dibayangkan oleh banyak 

pihak. Acapkali terjadi distorsi dan tarik-menarik dalam penyelenggaraannya. 

Otonomi sering didefinisikan sebagai pembagian kewenangan semata antara Pusat 

dan Daerah, bukannya tanggung  jawab yang wajib dilaksanakan. Salah satu isu 

yang mencuat terkait implementasi otonomi daerah akhir-akhir ini adalah konflik 

pertambangan. Konflik pertambangan di era otonomi daerah ini selain konflik 

yang terjadi di daerah, juga terjadinya tarik-menarik kewenangan dan kepentingan 

antara Pusat dan Daerah. Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, 

kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah 

(provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya. 

                                                        
24 “Hubungan Antara Pusat dan Daerah”, (http://www.ut.ac.id), diakses pada tanggal 22 Mei 2014 
pada pukul 00.59 WIB. 
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Sesuai UU tersebut bahwa dalam pengelolaan pertambangan umum, pemerintah 

pusat memiliki sekitar 21 kewenangan, pemerintah provinsi 14 kewenangan, dan 

pemerintah kabupaten/kota 12 kewenangan.25 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 memberikan 

kewenangan bagi Daerah dalam hal pengelolaan pertambangan di daerah. Sejak 

berlakunya undang-undang tersebut, pemberian otonomi kepada pemerintah 

daerah Kabupaten dan Kota secara seluas-luasnya telah dipersepsikan bahwa 

semua kewenangan pertambangan otomatis menjadi kewenangan pemerintah 

daerah. Kewenangan yang besar bagi Daerah dalam bidang pertambangan 

diperkuat lagi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dimana 

pada pasal 37 disebutkan bahwa IUP  diberikan oleh bupati/walikota jika wilayah 

tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, IUP diberikan 

oleh gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota 

dalam satu provinsi. Otonomi daerah telah memberi kuasa yang amat besar 

kepada kepala daerah dalam pemberian izin pertambangan. Dalam bidang 

pertambangan misalnya, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin tambang 

berada di tangan kepala daerah seperti diatur dalam UU Mineral dan Batubara No. 

4 Tahun 2009. Disinyalir kewenangan tersebut sudah disalahgunakan oleh 

beberapa kepala daerah.26 

 

                                                        
25 “Kebijakan Pertambangan Masih Didominasi Pemerintah Pusat”, (http://www.investor.co.id), 
diakses pada tanggal 22 Mei 2014 pada pukul 00.56 WIB. 
26 “Konflik Pertambangan Di Era Otonomi Daerah”, (http://www.otdanews.com/), diakses pada 
tanggal 22 Mei 2014 pada pukul 01.09 WIB. 
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Penyalahgunaan kewenangan kemungkinan besar memang telah 

dilakukan. Faktanya memang begitu banyak izin-izin terutama izin yang 

dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang tumpang tindih padahal itu dilakukan 

dalam lokasi yang sama. Begitu banyak pihak yang tertipu karena banyak IUP 

yang beredar tidak sah dan tidak ada dasar hukumnya karena begitu mudahnya 

IUP itu dibuat. Apalagi pencatatan dokumentasi di Dinas Pertambangan baik di 

tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan Pemerintah Pusat sangat lemah sehingga 

banyak menimbulkan ketidakpastian hukum.27 Dikarenakan ditemukan berbagai 

izin yang tumpang tindih, maka kegiatan rekonsiliasi yang melibatkan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat 

Kota/Kabupaten diperlukan. Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada 

Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi pemegang-pemegang IUP di 

daerahnya masing-masing. Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Minerba 

membagi dengan beberapa Wilayah dan Kabupaten/Kota, kemudian 

mengundangnya di Jakarta secara bergiliran. 

Pemerintah daerah (Pemda) setempat membawa Daftar Pemegang IUP di 

wilayahnya beserta bukti-bukti dokumen yang ada kemudian dicocokkan dengan 

dokumen yang ada di Pemerintah Pusat. Pemda juga menginformasikan apakah 

IUP tersebut bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah maka akan dibuat 

“minutes of meeting”28 bahwa IUP tersebut dapat direkomendasikan untuk 

diumumkan Status Clear and Clean (C&C)-nya. 

                                                        
27 “Tumpang Tindih Izin Bakal Diperketat”, (http://www.kabarbisnis.com/), diakses pada tanggal 
21 Mei 2014 pada pukul 22.04 WIB. 
28 Meeting minute adalah salah satu jenis dari pertemuan resmi, biasanya dari dewan direksi untuk 
sebuah perusahaan atau badan pemerintah. (http://imeet.googlecode.com/), diakses pada tanggal 
21 Mei 2014 pada pukul 21.57 WIB. 
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Status clear and clean artinya tidak tumpang tindah dan ijin sesuai 

peraturan. IUP yang dinyatakan clear and clean (CNC) adalah IUP yang status 

izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha 

pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau IUP lain dan 

kawasan konservasi alam. Status CNC ini sangat dibutuhkan terutama oleh para 

pelaku usaha atau investor, karena dirasa lebih adanya kepastian hukum terhadap 

IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh 

Bupati/Walikota/Gubernur/Pemerintah Pusat.29 

Sebagaimana kita ketahui banyak sekali IUP-IUP yang beredar tumpang 

tindih bahkan ada dalam koordinat yang sama dimiiki oleh 2 pemegang IUP yang 

kemudian walaupun sudah terdapat IUP (Izin Usaha Pertambangan) tetapi masih 

dibutuhkan pula status CNC. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum lancarnya 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.  Melihat adanya permasalahan 

tersebut penulis hendak meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pertambangan di Indonesia khususnya mengenai pertambangan batubara di 

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dalam penetapan wilayah 

pertambangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-X/2012 

keluar mengingat sejak putusan tersebut dikeluarkan, telah terjadi perubahan alur 

dalam Penetapan Wilayah Pertambangan.  

Penulis akan membahas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya 

dengan memakai judul skripsi: ”KEWENANGAN PENETAPAN WILAYAH 

                                                        
29 “Rekonsiliasi”, (http://hukumenergisumberdayamineral.com), diakses pada tanggal 22 Mei 2014 
pada pukul 01.19 WIB. 
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PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN TAPIN PASCA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-X/2012“.  

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dan benar-benar merupakan karya 

ilmiah penulis yang dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang 

ada, mengingat sampai saat ini belum ada suatu kajian permasalahan berkaitan 

dengan yang penulis kemukakan sebelumnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari 

skripsi ini: “Bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam penetapan wilayah pertambangan batubara di Indonesia 

khususnya di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan”? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan wilayah pertambangan 

batubara di Indonesia khususnya di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam pembuatannya akan 

memiliki dua manfaat, yaitu: 
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1.4.1 Segi Akademik 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yaitu pemahaman 

tentang hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, serta pemahaman tentang pembagian kewenangan 

penetapan wilayah pertambangan batubara di Indonesia. 

 

1.4.2 Segi Praktek 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pihak yang terlibat atau terkait dengan masalah pengaturan pertambangan, 

khususnya pertambangan batubara di Indonesia. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam proses penulisan serta memberikan 

pemahaman terhadap para pembaca, penulis menulis skripsi ini dibuat menjadi 

beberapa bab, dimana di dalam bab-bab tersebut di dalamnya terdapat beberapa 

sub-bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab 

pembahasan, yaitu:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Sebagai pengantar permasalahan, dalam bab ini diuraikan landasan teori 

dan kerangka konseptual untuk membantu memberikan penjelasan tentang 

permasalahan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam menyusun skripsi, memuat jenis penelitian yang digunakan, objek 

penelitian, sifat analisis dan hambatan dalam penelitian serta penanggulangannya. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penulisan ini serta memberikan 

jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan sebelumnya. Di 

dalam bab ini juga berisikan saran berkaitan dengan topik yang dibahas agar dapat 

memberikan masukan-masukan positif bagi pihak-pihak yang terkait. 
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