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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam yang
terbarukan maupun kekayaan alam yang tidak terbarukan yang sangat
melimpah. Kekayaan alam dikuasai oleh Negara berdasarkan Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk
selanjutnya disebut UUD ‘45), yakni “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat”1.

Negara

sebagai

organisasi

kekuasaan rakyat, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1) 15
Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 (untuk selanjutnya disebut
UUPA), yakni:
atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 12, bumi
air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai
oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Hak Menguasai Negara berdasarkan keterangan tersebut di atas,
menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak lepas dari
Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, rakyat, dan alam yang antara satu

1

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor
2043 Tahun 1960 berbunyi, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
2

1

2

dengan yang lainnya memiliki hubungan hukum. Negara bertanggung jawab
atas kekayaan alam kepada masyarakat guna sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Maka dari itu, kekayaan alam harus dikelola dengan baik karena ada
kekayaan alam yang bisa habis karena tidak terbarukan (non renewable)
seperti mineral3 dan batubara4 yang diperoleh dengan cara usaha
pertambangan5. Salah satu bentuk pengelolaan kekayaan alam oleh Negara
berdasarkan Hak Menguasai Negara adalah dengan dibentuknya suatu
regulasi, salah satunya undang-undang. Pertambangan mineral dan batubara
(untuk selanjutnya disebut pertambangan minerba) diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 (untuk
selanjutnya disebut UU Minerba) mengatur mengenai pertambangan minerba
mulai dari tahapan penelitian, pengelolaan sampai pengusahaan. Berbagai
tahapan pertambangan yang diatur dalam UU Minerba tidak lepas dari
permohonan izin dari pengusaha tambang, sehingga perlu persetujuan dari
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan
tertentu yang menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-

3
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di dalam, yang memiliki sifat fisik dan
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara)
4
Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa
tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara)
5
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
(Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara)

3

undangan, guna kepentingan umum.6 Izin dalam UU Minerba dibagi dalam
beberapa jenis sesuai dengan peruntukannya, yakni:
1. izin usaha pertambangan7 (untuk selanjutnya disebut IUP)
IUP merupakan izin untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah tertentu yakni wilayah izin usaha pertambangan (untuk
selanjutnya disebut Wilayah IUP) yang ada di wilayah Kabupaten/Kota,
wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan wilayah lintas
daerah Provinsi. Masing-masing wilayah dipegang oleh pejabat yang
berwenang, yakni:
a.

Wilayah IUP Kabupaten/Kota, IUP diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

b. Wilayah IUP wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, IUP
diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapat
rekomendasi dari Bupati/Walikota, dan
c. Wilayah IUP lintas Provinsi, IUP diberikan oleh Pemerintah Pusat
setelah mendapat rekomendasi oleh Bupati/Walikota dan Gubernur.
IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan
dengan

kewajiban

untuk

memenuhi

beberapa

persyaratan

yakni

persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. IUP sendiri
diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Sehingga IUP hanya bisa

6

NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993, Pengantanr Sanksi Perizinan, disunting oleh
Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2 (dikutip dari Jurnal Dahlia Kusuma Dewi dkk,
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana
Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), USU Law Journal, Nomor 1 Volume II, 2014,
hlm. 126)
7
Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan

4

digunakan untuk satu jenis mineral saja atau batubara, apabila pemegang
IUP menemukan mineral lain di dalam Wilayah IUPnya maka akan
diberikan prioritas untuk mengusahakan, dan jika tidak berminat
mengusahakan mineral lain tersebut maka pemegang IUP berkewajiban
untuk menjaga mineral lain yang ditemukan tersebut agar tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain.
2. izin pertambangan rakyat8 (untuk selanjutnya disebut IPR)
IPR diberikan oleh Bupati/Walikota untuk perseorangan, kelompok
masyarakat dan/atau koperasi, terutama untuk penduduk setempat. Ada
batasan luas wilayah untuk satu IPR, untuk perseorangan paling banyak
satu hektar, untuk kelompok masyarakat paling banyak lima hektar, dan
untuk koperasi paling banyak sepuluh hektar, yang keseluruhannya
memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang; dan
3. izin usaha pertambagan khusus9 (untuk selanjutnya disebut IUPK)
IUPK merupakan izin untuk dapat melakukan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus (untuk selanjutnya disebut
Wilayah IUPK). IUPK diberikan hanya kepada badan usaha yang telah
berbadan hukum Indonesia, baik dalam bentuk badan usaha swasta, badan
usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah. Berbeda dengan
IUP yang dapat diberikan kepada perseorangan dan koperasi.

8

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara menjelaskan bahwa Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9
Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

5

IUPK hanya bisa diberikan oleh Menteri, untuk satu macam/jenis
mineral logam atau batubara dalam satu wilayah IUPK. Hal ini
dikarenakan pemberian IUPK harus mempertimbangkan pemenuhan bahan
baku industri maupun energi dalam negeri, sumber devisa negara, kondisi
wilayah didasarkan pada keterbasan sarana dan prasarana, memiliki
potensi untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, daya
dukung lingkungan, dan/atau penggunaan teknologi tinggi serta modal
investasi yang besar. Maka dari itu, ada perbedaan khusus antara IUPK
dengan IUP yakni berdasarkan wilayahnya, pejabat yang memberikan izin,
dan pengusaha yang dapat menginvestasi di sektor tambang.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka izin diberikan oleh
pejabat tertentu sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan
oleh UU Minerba. Penelitian ini terkait dengan salah satu izin, yakni IUP
diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Wilayah IUPnya. Peran Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sangat besar karena jangkauan Wilayah IUP yang
ada di ruang lingkup tata ruang Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2014, disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 558710 (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah
2014) yang salah satu pasalnya mengatur mengenai penyelenggaraan urusan
Pemerintahan baik Pusat, Daerah Provinsi, maupun Daerah Kabupaten/Kota.
10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6

UU Pemerintahan Daerah 2014 memberikan batasan salah satunya dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya minerba yang
hanya dibagi menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi11

sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki

kewenangan. Hal tersebut tentu memberikan dampak terhadap kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kewenangan pemberian IUP.
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Lembaran Negara
Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 (untuk
selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah 2004) yang tidak memberikan
batasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola energi
dan sumber daya mineral sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
mengeluarkan izin dalam usaha pertambangan khususnya IUP. Perbedaan
peraturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
pemberian IUP berdasarkan UU Minerba, UU Pemerintahan Daerah 2004,
dan UU Pemerintahan Daerah 2014, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

11

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7

Tabel 1.
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
UU Minerba

UU Pemerintahan Daerah 2004

UU Pemerintahan Daerah
2014

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c
b. memberikan IUP dan IPR,
pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat, dan
pengawasan
usaha
pertambangan di wilayah
kabupaten/kota dan/atau
wilayah
laut
sampai
dengan 4 (empat) mil;
c. memberikan IUP dan IPR,
pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat, dan
pengawasan
usaha
pertambangan
operasi
produksi yang kegiatannya
berada
di
wilayah
kabupaten/kota dan/atau
wilayah
laut
sampai
dengan 4 (empat) mil.
Maka dari itu Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
memiliki kewenangan untuk
memberikan IUP.
12

Pasal 2 ayat (3)
“Pemerintahan
daerah
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)12
menjalankan
otonomi
seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan
yang
menjadi
urusan
13
Pemerintah , dengan tujuan
meningkatkan

Pasal 14 ayat (1)
“penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
bidang kehutanan,
kelautan, serta energi
dan
sumber
daya
mineral dibagi
antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi”.

kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya Maka dari itu Pemerintah
saing daerah.”
Daerah Kabupaten/Kota
lagi
berwenang
Dijelaskan lebih lanjut dalam tidak
penyelenggaraan
Peraturan Pemerintah14 adanya dalam
urusan Pemerintahan Daerah urusan enerrgi dan sumber
mineral.
Pasal
Kabupaten/Kota15 yang salah daya
satunya merupakan urusan tersebut di atas tidak
bidang energi dan sumber daya sesuai dengan kewenangan
yang ada pada Pasal 8 ayat
mineral.
(1) huruf a dan c UU

(2) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun2004
tentang Pemerintahan Daerah)
13
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. (Pasal 10 ayat
(3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu
Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan 6 (enam) urusan Pemerintahan tersebut, dalam hal
menjalankan otonomi seluas-luasnya.
14
Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15
Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, dsb berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan pilihan berkaitan dengan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan
sumber daya mineral, pariwisata, industri perdagangan dan ketransmigrasian berdasarkan Pasal 7
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

8

Maka dari itu Pemerintah Minerba.
Daerah
Kabupaten/Kota
berwenang untuk memberikan
IUP minerba berdasarkan Pasal
8 ayat (1) UU Minerba.
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah
2014menentukan bahwa pengelolaan minerba khususnya dalam pemberian
IUP di wilayah Kabupaten/Kota ditarik menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
merupakan kewenangan atribusi berdasarkan UU Minerba, jika ditarik tentu
menimbulkan dampak. Apabila kewenangan pemberian IUP dipegang oleh
Pemerintah Daerah Provinsi, maka kewenangan tersebut hanya akan bersifat
tugas pembantuan (yang berarti merupakan kepanjangan tangan Pemerintah
Pusat) yakni penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Provinsi. Sedangkan jika kewenangan tetap dipegang oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota tentu bersifat desentralisasi yakni menjalankan fungsi dari
otonomi daerah.
Berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014
ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (untuk
selanjutnya disebut Menteri ESDM) dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Tahun 2015 (untuk
selanjutnya disebut PERMEN ESDM 43/2015) yang memuat mengenai

9

ketentuan evaluasi penerbitan IUP setelah terbitnya UU Pemerintahan Daerah
2014, PERMEN ESDM 43/2015 mewajibkan kepada Bupati/Walikota untuk
menyerahkan dokumen perizinan di bidang minerba dalam rangka
penanaman modal dalam negeri beserta kelengkapannya yang wilayah
IUPnya berada dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur16, dan dalam
rangka penanaman modal asing kepada Menteri17 sesuai UU Pemerintahan
Daerah 2014. Sedangkan Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan
dokumen perizinan di bidang minerba dalam rangka penanaman modal dalam
negeri beserta kelengkapannya yang wilayah IUPnya lintas provinsi kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal18, dan dalam rangka penanaman modal
asing beserta kelengkapannya kepada menteri melalui Direktur Jendral19
sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah 2014. Kemudian, Menteri (yang
diakukan oleh Direktur Jendral20) dan Gubernur melakukan evaluasi
dokumen perizinan di bidang pertambangan minerba sesuai dengan
kewenangannya
penerbitan

21

, melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.22 Evaluasi

IUP23

dilaksanakan

berdasarkan

kriteria

administratif,

kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.24

16

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
17
Pasal2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015
tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
18
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
19
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
20
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
21
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
22
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
23
Evaluasi penerbitan IUP dilakukan terhadap IUP penyesuaian dari KP, dan/atauKP yang
belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP (Pasal 5 ayat (1) Peraturan
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Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka kewenangan untuk
evaluasi penerbitan IUP dipegang oleh Menteri dan juga Gubernur,
sedangkan
dokumen

Bupati/Walikota
perizinan

di

memiliki

bidang

kewajiban

minerba

untuk

kepada

menyerahkan

Gubernur/Menteri.

Kewenangan Gubernur dalam evaluasi penerbitan IUP adalah IUP dalam
rangka modal dalam negeri yang Wilayah IUPnya di dalam 1 (satu) wilayah
provinsi, sedangkan kewenangan Menteri dalam evaluasi penerbitan IUP
adalah IUP dalam rangka modal dalam negeri yang Wilayah IUPnya lintas
provinsi. Khusus untuk perizinan dalam rangka modal asing, maka dokumen
diserahkan kepada Menteri, baik

yang sebelumnya dipegang oleh

Bupati/Walikota maupun Gubernur.
Evaluasi IUP sebagaimana yang diatur dalam PERMEN ESDM
43/2015 mewajibkan pula pada pengusaha tambang untuk mengurus sertifikat
Clean and Clear25. Apabila pengusaha tambang tidak memiliki sertifikat
Clean and Clear mineral dan batu bara sampai batas waktu yang itentukan
Direktur Jendral ESDM yakni pada tanggal 2 Januari 201726 maka IUP
dicabut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)
24
Pasal 5 ayat (2) ) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
25
Serifikat Clean and Clear merupakan sertifikat yang harus dimiliki oleh Pemegang IUP
mineral dan batubara dengan cara memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan teknis,
linkungan dan keuangan dan sertifikat tersebut diterbitkan oleh Direktur Jendral Energi dan
Sumber Daya Mineral (lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara).
26
Galih Gumelar, CNN Indonesia Kamis, APBI Bela Perusahaan Batu Bara yang Belum
Kantongi CnC, 05 Januari 2017 12:50 WIB, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/
20170105124508-85-184264/apbi-bela-perusahaan-batu-bara-yang-belum-kantongi-cnc/
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Berdasarkan kewajiban sertifikat Clean and Clear minerba di atas
memberikan dampak terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha
tambang. Pelaku usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota
kebingungan dengan kewajiban sertifikat Clean and Clear. Perusahaan
merasa bahwa sertifikasi Clean and Clear

untuk menyelesaikan

permasalahan tumpang tindihnya IUP, padahal perusahaan selalu berasumsi
bahwa lahan pertambangan yang akan ditempati belum digunakan oleh
perusahaan lainnya, sehingga banyak perusahaan yang tidak terima jika IUP
dicabut.27 Perusahaan merasa tumpang tindih IUP merupakan tanggung
jawab Pemerintah sebagai pemberi izin.28 Selain permasalahan kewajiban
sertifikat Clean and Clear bagi pelaku usaha pertambangan, terdapat pula
permasalahan berkaitan dengan penarikan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat (1) UU Minerba tidak hanya memberikan
Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

kewenangan

pemberian

IUP,

melainkan memberikan pula wewenang dalam pemberdayaan masyarakat
setempat serta pengembangan dalam usaha pertambangan dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan.29 Demikian pula peningkatan
kemakmuran

aparatur

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

dalam

menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan.30 Namun sejak
berlakunya UU Pemerintahan Daerah 2014, tidak ada aturan lebih lanjut

27

Ibid
Pratama Guitarra, Kontan.co.id, IUP Dicabut, 20 Perusahaan Gugat Pemerintah, 03
Januari 2017 06:00 WIB, http://industri.kontan.co.id/news/iup-dicabut-20-perusahaan-gugatpemerintah.
29
Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
30
Pasal 8 ayat (1) huruf l Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
28
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terkait bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan
pendapatan daerah Kabupaten/Kota dalam minerba.
Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, terlihat konflik norma
peraturan perundang-undangan dalam pengaturan kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota terkait pemberian IUP minerba, antara UU Minerba
dengan UU Pemda memberikan implikasi hukum kepada pejabat negara,
perizinan, maupun lingkungan. Sehingga, peneliti merasa perlu mengkaji
permasalahan penulisan dengan judul “KONFLIK NORMA PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DALAM

PEMBERIAN

IZIN

USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”.
Sebelum masuk dalam rumusan masalah, ada baiknya penulis
melampirkan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan keterkaitan
dengan permasalahan yang telah diuraikan sebagaimana yang tertuang dalam
tabel orisinalitas, sebagai berikut:

Tabel 2.
Orisinalitas Penelitian
No

1.

Tahun
Penelitian

Nama Dan Asal
Instansi

2011

Agung Cahyono
Universitas
Indonesia

Judul Penelitian

Perumusan Masalah

TINJAUAN YURIDIS Apakah sengketa yang timbul dari
TERHADAP
pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK
PENYELESAIAN
dapat diselesaikan melalui arbitrase?
SENGKETA
PELAKSANAAN IZIN
USAHA
PERTAMBANGAN,
IZIN
USAHA
PERTAMBANGAN
RAKYAT DAN IZIN
USAHA
PERTAMBANGAN
KHUSUS
BERDASARKAN UU
NOMOR 4 TAHUN
2009
TENTANG
PERTAMBANGAN
MINERAL
DAN
BATUBARA

Keterangan

Perbedaan penelitian yang
dilakukan penulis adalah
penelitian sebelumnya lebih
kepada penyelesaian sengketa
pada Pasal 145 UU Minerba
menimbulkan
multitafsir,
sehingga perlu diperjelas dan
disinkronkan
dengan
ketentuan arbitrase.
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2.

2016

akibat
hukum Perbedaan penelitian yang
Widhi Yuliawan AKIBAT
HUKUM 1. Bagaimana
terjadinya
konflik
peraturan
Universi-tas
KONFLIK
dilakukan penulis adalah
perundang-undangan
pada
Brawijaya
PERATURAN
penelitian sebelumnya lebih
pengaturan
kewenangan
PERUNDANGkepada
pengelolaan
pemerintah daerah kabupaten/koUNDANGAN PADA
oleh
ta pengelolaan mineral dan pertambangan
PENGATURAN
Daerah
batubara antara Pasal 8 Undang- Pemerintah
KEWENANGAN
Undang nomor 4 tahun 2009 Kabupaten/Kota sedangkan
tentang Pertambangan Mineral peneliti fokus pada konflik
PEMERINTAH
dan Batubara dengan Pasal 14 norma yang mengakibatkan
DAERAH
ayat (1) Undang-undang nomor ditariknya
KABUPATEN/ KOTA
kewenangan
23
tahun
2014
tentang
DALAM
Pemerintah
Daerah
Pemerintahan
PENGELOLAAN
dalam
2. Bagaimana upaya solusi dalam Kabupaten/Kota
PERTAMBANGAN
izin usaha
mengatasi
konflik
peraturan memberikan
MINERAL
DAN
perundang-undangan
pada pertambangan mineral dan
kewenangan Pemerintah Daerah batubara.
BATU BARA.
dalam Pengelolaan Sumber Daya
Mineral dan Batubara?

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas, maka perbedaan penulisan skripsi dengan penelitian sebelumnya adalah penulisan skripsi
fokus pada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan izin usaha pertambangan berdasarkan UU Minerba dan
penarikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah UU Pemerintahan Daerah 2014 berlaku.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,
maka rumusan masalah penelitian adalah:
1. Bagaimana

konflik

norma

perundang-undangan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

dalam

pada

pemberian

kewenangan
izin

usaha

pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 14
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah?
2. Bagaimana akibat hukum konflik norma perundang-undangan pada
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin
usaha pertambangan mineral dan batubara?
3. Bagaimana

penyelesaian

konflik

norma

perundang-undangan

pada

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin
usaha pertambangan mineral dan batubara?
C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis konflik perundang-undangan pada kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral
dan batubara pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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2. Menganalisis akibat hukum konflik norma perundang-undangan pada
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin
usaha pertambangan mineral dan batubara.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian konflik norma perundangundangan pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pertambangan dan hukum
agraria.
2. Manfaat Praktis
a. bagi pemerintah, untuk melihat dampak dari adanya konflik peraturan
perundang-undangan dalam pemberian izin uaha pertambangan
b. bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan pertambangan minerba sehingga
memahami konflik peraturan perundang-undangan dalam pemberian izin
uaha pertambangan.
c. bagi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu
pengetahuan hukum guna penelitian selanjutnya.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi Konflik Norma Perundang-Undangan
Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian
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Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terbagi dalam beberapa bab
yang menguraikan permasalahan di dalam satu konteks, berkaitan dengan
konteks lain. Peneliti membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 5 (lima) bab
terinci serta daftar pustaka pada bab tersendiri. Adapun bagian-bagiannya
adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah dan
alasan memilih judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan. Penulisan ini dilatar-belakangi oleh
peneliti yang ingin meneliti terkait konflik perundang-undangan terhadap
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha
pertambangan. Berangkat dari latar belakang yang ada, permasalahpermasalahan tersebut dirumuskan dalam perumusan masalah. Tujuan
penelitian pun berkaitan dengan perumusan masalah yang ada. Manfaat
penelitian berisikan manfaat penelitian teoritik dan aplikatif. Sistematika
penulisan sendiri merupakan sub bab yang berisi bagaimana sistematika peneliti
dalam menulis skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab tinjauan pustaka menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori
dan pustaka-pustaka yang melandasi penelitian dan pembahasan berkaitan
dengan judul untuk dijadikan pisau analisis dalam proses penelitian, antara lain:
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teori

perundang-undangan, hak menguasai negara, kewenangan, otonomi

daerah dan izin dalam ruang lingkup pertambangan sebagainya serta pustakapustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian,
pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh
bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.
BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab pembahasan ini berisi mengenai hasil dari analisis bahan hukum
yang ditorehkan dalam bentuk pembahasan berkaitan dengan perumusan
masalah yang merupakan sub bab dari bab pendahuluan.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, dan saran yang diperoleh dari
hasil pembahasan peneliti pada bab pembahasan.
DAFTAR PUSTAKA
Pada bab ini berisi identitas buku, jurnal, artikel, tesis, peraturan
perundang-undangan serta putusan yang dijadikan landasan dalam penulisan
skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Perundang-undangan
Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang mana
sistem adalah suatu kesatuan atau kebulatan yang di dalamnya terdiri dari
beberapa bagian atau komponen, masing-masing bagian atau komponen saling
berhubungan, dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi, untuk
mencapai tujuan tertentu.31 Komponen-komponen sistem hukum Indonesia
terdiri atas tiga komponen besar, yakni:
a. hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Hukum ini
dinamakan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;
b. hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan/hakim. Hukum ini
dinamakan yurisprudensi;
c. hukum yang terbentuk melalui kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
Hukum ini dinamakan yakni hukum adat dan hukum kebiasaan.32
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka komponen sistem hukum
di Indonesia yang saling berhubungan dan melengkapi guna mencapai tujuan
terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan hukum adat
yang berlaku di masyarakat.
Salah satu sistem hukum di Indonesia yakni peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan:
a. keputusan tertulis yang berisi aturan tingkah laku bersifat atau
mengikat umum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

31

M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi
Jilid 1, UB Press, Malang, Cetakan pertama 2011, hlm. 20
32
Ibid, hlm. 23
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b. aturan-aturan tingkah laku yakni yang berisi ketentuan-ketentuan
mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan;
c. peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrakumum33, yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada
obyek, peristiwa ataau gejala konkret tertentu;
d. peraturan perundang-undangan yang ada dalam kepustakaan negara
Belanda yakni wet in materiele zin, atau sering disebut dengan
algemeen verbindende voorschirften yang meliputi antara lain: de
supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de
Ministeriele verondening,de gemeentelijke raadsverordeningen, de
provinciale staten verordeningen.34
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka peraturan perundangundangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang yakni lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Dewan bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama
Gubernur/Bupati/Walikota, serta ditujukan untuk masyarakat umum guna
mengatur tingkah laku, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Indonesia memiliki jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,
antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.35

33

Norma hukum umum-abstrak merupakan norma hukum yang ditujukan untuk umum dan
perbuatannya masih bersifat abstrak.
34
Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam Pembangunan Hukum Nasional, makalah disampaikan pada Pertemuan ilmiah tentang
Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unite Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan hukum, Jakarta,
1994 (dikutip dari buku Maria Farida Indrarti, Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi
Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10-11)
35

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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Peraturan yang disebut di atas memiliki kedudukan yang berbeda, yakni
UUD ‘45 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi yang kemudian
turun ke peraturan yang ada di bawahnya hingga Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

yang merupakan peraturan

perundang-undangan

yang

kedudukannya paling rendah. Masing-masing peraturan perundang-undangan
memiliki karakteristik sendiri, kemudian bersifat nasional maupun lokal di
daerah tertentu, dan pejabat yang dapat membuat peraturan perundangundangan seperti yang disebut di atas pun berbeda-beda sesuai dengan tupoksi
kewenangannya.
Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya dapat terjadi suatu
konflik norma, baik konflik antara peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih rendah, kemudian konflik norma antara peraturan
perundang-undangan yang kedudukannya sejajar, dan juga konflik perundangundangan yang pengaturannya lebih khusus dengan yang pengaturan lebih
umum. Konflik perundang-undangan dalam penulisan ini merupakan konflik
norma antara undang-undang yang memiliki kedudukan/derajat yang sama.
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Penyelesaian konflik peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan
melalui tiga asas, yakni:
a. asas lex superior derogat lex inferior
asas lex superior derogat lex inferior digunakan apabila terjadi konflik
hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya dengan peraturan perundangan yang lebih rendah
tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan;36
b. asas lex specialis derogat lex generalis
asas lex specialis derogat lex generalis digunakan apabila terjadi konflik
hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus
(special) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
(general), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
dikesampingkan.37 Asas ini dapat digunakan apabila kedua peraturan
perundang-undangan yang saling bertentangan itu, sama derajatnya;
c. asas lex posteriori derogat lex priori
asas lex posteriori derogat lex priori digunakan apabila terjadi konflik
hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan
peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundangundangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan),38 di mana

36

Op.Cit M. Bakri hlm 277
Ibid, M. Bakri hlm. 319
38
Ibid, M. Bakri hlm. 321
37
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penerapan asas ini dapat digunakan ketika konflik hukum terjadi di
antara sesame peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan asas penyelesaian konflik perundang-undangan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa penyelesaian konflik dalam penelitian dapat dilakukan
dengan menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis yakni peraturan
perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundangundangan yang umum. Objek penelitian yang mengacu pada konflik peraturan
perundang-undangan dalam penulisan ini adalah konflik antara Pasal 14 ayat
(1) UU Pemerintahan Daerah 2014 bertentangan dengan Pasal 8 UU Minerba.
Konflik

peraturan

perundang-undangan

memberikan

dampak

bahwa

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan izin usaha
pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan39 berdasarkan UU Minerba
ditarik dan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan UU
Pemerintahan Daerah 2014. Maka, penyelesaian konflik antara undang-undang
menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis.
B. Teori Hak Menguasai Negara
Pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, mengacu pada Pasal 33
ayat (3) UUD ‘45 yang dengan tegas mengatur, bahwa: “Bumi,

air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut

39

Wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota adalah wilayah yang berada dalam kawasan kabupaten/kota dan/atau wilayah laut
sampai dengan 4 (empat) mil.
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yang memberikan dasar kepada Negara atas Hak Menguasai Negara. Hak
Menguasai Negara, bukan berarti kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata,
karena Pasal 33 ayat (3) UUD ‘45 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau
atau lebih luas. Hak menguasai negara berkaitan dengan prinsip kedaulatan
rakyat di mana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara
dalam konsepsi hukum publik.40 Hal ini dapat dilihat dari kalimat “untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga penguasaan oleh Negara tidak
lepas dari kemakmuran rakyat. Tolak ukur untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat adalah:

1.
2.
3.
4.

kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan sumber daya alam;
penghormatan terhadap hak rakyat secara turun menurun dalam
memanfaatkan sumber daya alam.41

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka tolak ukur sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat tidak lepas dari nilai-nilai terkait sumber daya alam di mata
masyarakat. Negara harus menghormati hak rakyat dalam memanfaatkan
sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam pun tetap mengikutsertakan
rakyat dalam menentukan sumber daya alam, hingga bagaimana Negara
memberikan manfaat sumber daya alam kepada rakyat secara merata.

40

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU/2010 tentang Pengujian Undang
Undang Nomor 27 Tahun 2007 (dikutip dalam Buku Tody Sasmita, dkk, Pemakmaan Hak
Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUUX/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010), STPN Press,
Yogyakarta. 2014. hlm. 30)
41
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Hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD ‘45, Negara
tidak lepas dari hubungan antara rakyat Indonesia dengan sumber daya alam.
Rakyat memberikan mandat kepada Negara perihal mengadakan kebijakan
(beleid), tindakan pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthodensdaad),42 yang
masing-masing memiliki fungsi:
1. fungsi tindakan pengurusan yakni, kewenangan untuk mengeluarkan dan
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi
(concessie);
2. fungsi pengaturan, yakni kewenangan legislatif oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah selaku badan
eksekutif;
3. fungsi pengelolaan, yakni melalui mekanisme pemilikan saham (sharholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen
kelembagaan melalui Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; dan
4. fungsi pengawasan, yakni Pemerintah mengawasi dan mengendalikan agar
pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas cabang-cabang produksi penting
dan/atau yang menguasai hajat hidup seluruh rakyat indonesia dimaksudkan
benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.43
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka Hak Menguasai Negara
memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi untuk mengeluarkan kebijakan,
mengatur, mengelola dan mengawasi oleh Negara yang dalam hal ini
diselenggarakan

oleh

Pemerintah.

Dan

juga,

masing-masing

fungsi

sebagaimana yang telah disebut di atas saling berkaitan satu sama lain
Hak Menguasai Negara dalam ruang lingkup penulisan ini fokus kepada
fungsi pengawasan oleh Negara yang dalam hal ini Pemerintah sebagai
42
43

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-I/2003
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pelaksana dari Negara, untuk mengawasi dan mengendalikan pemberian IUP
minerba di daerah Kabupaten/Kota setelah ditariknya kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan minerba.
Pengendalian dan Pengawasan dalam hak menguasai negara oleh
Pemerintah dilakukan untuk menjaga sumber daya minerba supaya digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuatan pengawasan tentu lebih
kuat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena pemerintah
tersebutlah yang paling mengerti keadaan Kabupaten/Kota.
C. Teori Kewenangan
Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan hukum
pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan harus
berdasar wewenang yang telah diberikan/diatur peraturan perundangundangan.44

Wewenang

merupakan

hakyang

dimiliki

oleh

badan/pejabat/penyelenggara negara untkmengambil keputusan atau tindakan
dalam pnyelenggaraan pemerintah.45 Kewenangan merupakan kekuasaan
badan/pejabat/penyelenggara negara untuk bertindak dalam lapangan hukum
publik yang meliputi beberapa wewenang.46 Maka dari itu, kewenangan berisi
dari wewenang-wewenang. Kewenangan Pemerintah dapat diperoleh dari:
1.

atribusi, yakni merupakan kekuasaan pemerintah yang diberikan langsung
dari undang-undang;

44

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 179
45
Zudan Arif Fakrulloh, Pendelegasian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Dalam Lingkup Pemda, disampaikan dalam BPN, Jakarta 25
November 2013, hlm 2
46
Ibid
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2.

delegasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan
atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain;

3.

mandat, yakni wewenang yang didapatkan dari atribusi dan delegasi yang
dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang
memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri.47
Kewenangan Pemerintah berdasarkan yang telah disebut di atas dapat

diperoleh berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat dengan konsekuensi dan
tanggung

jawab

badan/pejabat

yang

berbeda-beda.

pemerintahan

apabila

Kewenangan
merupakan

atribusi

diperoleh

wewenang baru

atau

sebelumnya tidak ada, diberikan kepada badan/pejabat pemerintahan, dan/atau
diatur dalam UUD ’45 atau undang-undang. Tanggung jawab kewenangan
atribusi dipegang oleh badan/pejabat yang mendapat kewenangan atribusi itu
sendiri.48

Kemudian,

kewenangan

delegasi

diperoleh

badan/pejabat

pemerintahan apabila diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada
badan/pejabat pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, dan/atau merupakan wewenang
pelimpahan atau sebelumnya pernah ada. Tanggung jawab kewenangan
delegasi dipegang oleh penerima delegasi.49 Sedangkan kewenangan mandat
diperoleh badan/pejabat pemerintahan apabila ditugaskan oleh atasan
kepadapejabat bawahan, dan atau merrupakan pelaksanaan tugas rutin.
47

Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori
Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan,
Setara Press, Malang, hlm. 126-128
48
Op.Cit Zudan Arif Fakrulloh hlm. 5
49
Ibid, hlm. 6
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Tanggung jawab kewenangan mandat dipegang oleh pejabat yang memberikan
mandat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat harus
menyebutkan atas nama Badan/Pejabat pemberi mandat.50
Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan, khususnya
pemberian IUP merupakan kewenangan atribusi. Hal tersebut terlihat dalam
UU Minerba yang memberikan kewenangan masing-masing kepada Pemerintah
Pusat,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

maupun

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota dalam pemberian IUP, yaitu:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang memberikan izin usaha
pertambangan minerba yang dimohonkan oleh pemohon (pengusaha
pertambangan), apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di
dalam satu daerah wilayah kabupaten/kota;
2. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang memberikan izin usaha
pertambangan minerba yang dimohonkan oleh pemohon (pengusaha
pertambangan), apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada
wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi setelah
mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
3. Pemerintah

Pusat

yang

berwenang

memberikan

izin

usaha

pertambangan minerba yang dimohonkan oleh pemohon (pengusaha
pertambangan), apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada
wilayah lintas daerah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari
Gubernur, Bupati/Walikota setempat.
50

Ibid, hlm. 8
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Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka jelas bahwa kewenangan
masing-masing pejabat pemerintah merupakan kewenangan artibusi, karena
kewenangan didapatkan berdasarkan UU Minerba.
D. Teori Otonomi Daerah
Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia didasarkan
atas asas otonomi.51 Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD ‘45,
yaitu “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat.”
Daerah otonom memiliki unsur atau elemen tersendiri. Pertama, unsur
batas wilayah, yaitu batas-batas jelas yang dapat dibedakan antar daerah satu
dengan yang lain sehingga jelas apabila terjadi sengketa hukum terkait wilayah
perbatasan antar daerah. Kedua, unsur pemerintahan di mana eksistensi
pemerintahan daerah yang didasarkan atas undang-undang di mana Pemerintah
Daerah berwenang untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang
mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Ketiga, unsur masyarakat yakni
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat
istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari cara
berfikir, bertindak sampai kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat di

51

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan
Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal1 angka 6).
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mana masyarakat tersebut merupakan elemen pemerintahan daerah.52 Sehingga
dapat dilihat bahwa daerah otonom berdasarkan atas luas wilayah yang ada
sesuai atas batas-batas yang telah diatur, unsur pemerintahan yang ada dalam
wilayah tersebut, serta berupa kesatuan masyarakat hukum.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka unsur-unsur daerah
otonom adalah unsur batas wilayah,unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.
Ketiga unsur tersebut saling berkesinambungan satu sama lain.
Otonomi daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi 53, asas
dekonsentrasi54 dan asas tugas pembantuan55. Asas desentralisasi merupakan
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.56 Desentralisasi merupakan pengalihan
kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun
risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.57 Sehingga berdasarkan
asas desentralisasi, Pemerintah Daerah berwenang untuk untuk mengurus
52

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
Cetakan Kelima 2015, hlm. 6-7.
53
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berdasarkan asas otonomi.
54
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi
dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
55
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
berbunyi tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom
untukmelaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau
dari pemerintah daerah provinsikepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
56
Ibid, Siswanto Sunarno hlm. 7
57
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara
DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, hlm. 115.
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daerahnya sendiri dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah
kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu.58 Berbeda dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi
merupakan pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari
pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya.59 Perbedaan
desentralisasi dengan dekonsentrasi dari aspek politik, bahwa desentralisasi
merupakan pembagian kekuasaan pemerintah pusat dengan kelompok lain yang
masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari
suatu negara, yang dalam hal ini ada devolusi kekuasaan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pembagian
kekuasaan antara anggota-anggota dari kelompok yang sama di dalam suatu
negara, yang dalam hal ini merupakan perpindahan tanggung jawab
administratif dari Pusat ke Pemerintah Daerah.60 Ketiga, asas tugas pembantuan
yakni sebuah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari
pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta
dari pemerintah kebupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu. 61

58

Op.Cit, Siswanto Sunarno hlm. 7
Op.Cit, Juanda hlm. 115
60
Ibid, Juanda hlm. 116
61
Op.Cit, Siswanto Sunarno hlm. 7
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Ketiga asas dalam otonomi daerah yakni asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Asas desentralisasi merupakan
pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat
untuk mengurus daerahnya sendiri, kemudian asas dekonsentrasi merupakan
pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada staf di bawahnya yang ada
di

daerah

sehingga

ada

perpindahan

tanggung

jawab

administratif,

sedangkanasas tugas pembantuan merupakan penugasan oleh Pemerintah yang
kedudukannya lebih tinggi ke Pemerintah yang kedudukannya lebih rendah
untuk melaksanakan tugas tertentu.
Perwujudan otonomi daerah harus berpegang pada perinsip-prinsip
negara yang berotonomi supaya ada keharmonisan hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip negara berotonomi, adalah
sebagai berikut:
1. otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya
otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan;
2. isi otonomi bukanlah pembagian jumlah urusan pemerintah yang tidak
dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan harus dilihat dari sifat dan
kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan
pada urusan pelayanan, sehingga otonomi luas haruslebih diarahkan pada
pengertian kemandirian yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan
cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri,menurut prinsip-prinsip
umum negara berotonomi;
3. dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali
dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasi dan kendali keuangan. 62
Berdasarkan prinsip negara yang melaksanakan otonomi tersebut di atas
maka walaupun otonomi membagi urusan di setiap masing-masing daerah,
62

Op.Cit, Juanda hlm.134-135
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otonomi tidak bisa lepas dari kesatuan negara dan berlaku pula pengendalian
dan pengawasan dalam menjalankannya.

E. Izin dalam Ruang Lingkup Pertambangan
Izin dalam peraturan hukum sama esensialnya dengan larangan, sehingga
apabila dilihat dalam hukum perdata, izin merupakan kepentingan yang tinggi
sekali.63 Izin dibedakan menjadi dua, yakni izin perdata yakni izin untuk
perorangan seperti izin memasuki rumah, dan izin publik yakni izin yang
dikeluarkan oleh pejabat publik.64 Maka dari itu, izin dalam ruang lingkup
pertambangan merupakan izin publik karena izin dikeluarkan oleh Pemerintah
sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diberikan oleh undangundang.
Pengertian izin dalam arti luas (perizinan) adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, di mana
terjadi suatu penyimpangan dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan,
yang mana pemberian izin, berarti penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang.65 Kemudian izin dalam arti luas sendiri merupakan persetujuan

63
Mr.. C. Asser, Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum,
Gadjah Mada University Press, Bulaksumur, 1992, hlm. 22
64
Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 137.
65
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah,
Makalah, Surabaya, November, 2001, hlm. 1 (dikutip dari Jurnal Dahlia Kusuma Dewi dkk, Izin
Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana
Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
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penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan
perundang-undangan.66
Izin dalam arti sempit (izin) adalah suatu tindakan yang dilarang, namun
dikecualikan dan diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan
yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas
tertentu bagi tiap-tiap kasus.67 Selain itu izin dalam arti sempit merupakan
pengikatan kegiatan-kegiatan pada suatu peraturan perundang-undangan
tentang perizinan untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghindari
keadaan yang buruk.68 Berdasarkan pengertian izin dalam arti luas dan sempit,
maka yang disebut izin dalam arti luas adalah persetujuan dari penguasa
bersumber

dari

Undang-Undang

atau

Peraturan

Pemerintah

untuk

memperkenankan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundangundangan, sedangkan izin dalam arti sempit adalah perkenaan atas suatu
kepentingan di mana pada dasarnya dilarang dalam peraturan perundangundangan, guna menghindari hal-hal yang buruk apabila tidak diperkenankan.
Izin berkaitan dengan kepentingan publik atau public interest yakni
kepentingan atas suatu objek yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Hal
tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD ‘45 yang menyebutkan bahwa
“cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), USU Law Journal, Nomor 1 Volume II, 2014, hlm.
126)
66
Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia:
Problematika Antara Teks dan Konteks, UB Press, Malang, 2012, hlm. 76
67
Op.Cit Dahlia dkk hlm. 126
68
Op.Cit Imam Koeswahyono, hlm. 76
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hidup orang banyak merupakan objek yang mempunyai sifat kepentingan”.
Objek yang mempunyai sifat kepentingan diklasifikasikan menjadi dua
berdasarkan sifat kepentingan publik seperti yang disebut dalam Pasal 33 ayat
(2) UUD ’45, yakni Public Goods69 dan Public Ownership70 yang dapat
disesuaikan dangan bentuk perizinan yang tepat. Pertama, dalam pemberian izin
Public Goods objeknya mempunyai kepentingan publik, di mana objek tersebut
tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun sehingga dapat diakses dan
dimanfaatkan siapapun, dapat diberikan izin

dalam bentuk Izin Publik.71

Kedua, pemberian izin Public Ownership yang mana objek merupakan milik
publik yang terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa,
maka izin diberikan dalam bentuk Izin Konsesi, karena izin tersebut akan
berdampak pada kewenangan yang besar dan berbagai hal terkait hak dan
kewajiban bagi penerima izin.72 Konsesi diberikan untuk aktivitas yang
menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh
Pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta.73 Maka dari
itu, izin dalam usaha pertambangan dapat diberikan dalam bentuk izin konsesi
karena tambang minerba merupakan bagian dari sumber daya alam, yang di

69

Public Goods merupakan objek yang kepemilikannya tidak dimiliki oleh siapapun, di mana
objek tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. (Tri Hayati, Era Baru Hukum
Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,
2015, hlm. 56)
70
Public Ownership merupakan objek milik publik, di mana terkandung hak milik oleh rakyat.
(Ibid)
71
Anthony I. Ogus, Regulations Legal Form and Economic Theory, Oregon Hart Publishing,
Portland, 2004, dikutip dari buku Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim
UU No. 4 Tahun 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 56
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Ibid
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H.D van Wijk, dikutip dari Buku Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177
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dalamnya merupakan milik publik atau rakyat Indonesia walaupun dalam
penguasaannya dikuasai oleh negara.
Izin dalam usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba yang terdiri
dari:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
IUP dibedakan berdasarkan bahan galiannya, yakni mineral logam,
mineral bukan logam, mineral batuan, mineral batubara. IUP dibagi dalam
wilayah tersendiri, yakni IUP dalam wilayah kabupaten/kota, IUP yang di
wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan IUP yang di
wilayah lintas provinsi, yang masing-masing diperoleh dari Pemerintah
sesuai dengan kewenangan yang diatur UU Minerba. IUP terdiri dari IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi merupakan izin
untuk dapat melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi
dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi merupakan izin yang
diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, setelah
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi masing-masing memiliki jangka waktu, yakni:
a. IUP Eksplorasi
1) pertambangan mineral berjenis logam diberikan dalam kurun
waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
2) pertambangan mineral berjenis bukan logam diberikan dalam
kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
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3) pertambangan mineral berjenis bukan logam jenis tertentu
diberikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
4) pertambangan berjenis batuan diberikan dalam kurun waktu paling
lama 3 (tiga) tahun; dan
5) pertambangan berjenis batubara diberikan dalam kurun waktu
paling lama 7 (tujuh) tahun.
b. IUP Operasi Produksi
1) pertambangan berjenis mineral logam diberikan dalam kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun kemudian dapat diperpanjang
sebanyak dua kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
2) pertambangan berjenis mineral bukan logam diberikan dalam
kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun kemudian dapat
diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing 5 (lima) tahun;
3) pertambangan berjenis mineral bukan logam jenis tertentu
diberikan dalam kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun
kemudian dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun;
4) pertambangan berjenis batuan diberikan dalam kurun waktu paling
lama 5 (lima) tahun kemudian dapat diperpanjang sebanyak dua
kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
5) pertambangan berjenis batubara dapat diberikan dalam kurun
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang
dua kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
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Berdasarkan

keterangan

di

atas

maka,

setiap

jenis

IUP

pertambangan baik IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi
memiliki jangka waktu tersendiri untuk 1 (satu) jenis pertambangan, serta
dalam semua jenis IUP operasi produksi dapat diperpanjang sebanyak 2
(dua) kali.74
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
IPR merupakan izin untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan
di suatu daerah dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas dalam
wilayah pertambangan rakyat. IPR dapat diberikan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat maupun koperasi. Luas wilayah untuk satu IPR
untuk perseorangan paling banyak 1 ha (satu hektar), untuk kelompok
masyarakat paling banyak 5 ha (lima hektar), kemudian untuk koperasi
paling banyak 10 ha (sepuluh hektar). Masing-masing IPR diberikan
untuk kurun waktu paling lama lima tahun serta dapat diperpanjang.
3.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK diberikan untuk satu
macam/jenis mineral logam atau batubara. IUPK terdiri dari dua tahap
yakni IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. IUPK Eksplorasi
merupakan izin untuk melakukan tahapan mulai dari kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, sampai studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus (untuk selanjutnya disebut wilayah IUPK).

74

Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
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Sedangkan IUPK Operasi Produksi merupakan izin yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi di wilayah IUPK. Berikut merupakan jangka
waktu dan luas wilayah untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi
Produksi:
a. IUPK Eksplorasi
1) pertambangan berjenis mineral logam
luas dalam satu wilayah IUPK (untuk selanjutnya disebut
Wilayah IUPK) maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) ha,
dengan kurun waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
2) pertambangan berjenis batubara
luas dalam satu Wilayah IUPK maksimal seluas 50.000 (lima
puluh ribu) ha, dengan kurun waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
b. IUPK Operasi Produksi
1) pertambangan berjenis mineral logam
luas dalam satu Wilayah IUPK maksimal seluas 25.000 (dua
puluh lima ribu) ha, dengan kurun waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun kemudian dapat diperpanjang sebanyak dua kali
masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
2) jenis pertambangan batubara
luas dalam satu Wilayah IUPK maksimal 15.000 (lima belas
ribu) ha, dengan kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun

40

kemudian dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka izin dalam
penulisan ini fokus pada IUP yang berada pada wilayah
kabupaten/kota, melihat pada permasalah IUP pada wilayah
Kabupaten/Kota di mana izin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana pada Pasal 8 UU Minerba, sedangkan
Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014 mengatur bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi
dalam pengelolaan sumber daya alam.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif
yakni penelitian yang berobjek hukum berupa asas-asas hukum, sistem hukum,
taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan vertikal dan horizontal.75
Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif guna meninjau konflik
norma peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan

perundang-undangan

dan

pendekatan

kasus.

Penggunaan

pendekatan perundang-undangan (statute approach),76 dengan mengacu pada
bahan hukum primer dan pendekatan kasus (case approach)77 yang berkaitan
dengan dampak penarikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam pemberian IUP minerba.

75

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2003,

hlm.70
76

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, Cetakan ke 9, 2014, hlm. 133)
77
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke 9, 2014, hlm.
138). Kasus yang digunakan bukanlah kasus yang inkracht karena kasus yang terjadi baru selama 2
setengah (2,5) tahun sejak tahun 2014 saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
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C. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum Primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan hakim78.

Bahan hukum primer yang

digunakan oleh peneliti adalah:
1. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Pasal 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor
104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Pasal 2 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun
2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Pasal 35-38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Pasal 8, dan Pasal 36-65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

78

Ibid, hlm. 181
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Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Matriks Pembagian Urusan
Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan Mineral dan
Batubara); dan
8. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 2014 Tahun 2015).
Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yakni buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi79 yang berhubungan dengan teori
perundang-undangan,

otonomi

daerah,

pemerintahan

daerah,

hukum

pertambangan,serta perizinan. Bahan hukum sekunder ini yang nantinya akan
menjadi penunjang dalam penulisan skripsi.

79

Ibid, hlm. 181
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D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum
Teknik memperoleh bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan
dengan studi kepustakaan yang digunakan untuk mencari dan menemukan
bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan peneliti di Perpustakaan
Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi
dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta
koleksi pribadi. Selain itu peneliti juga melakukan studi menggunakan akses
internet yakni menjelajahi laman internet dengan mengakses jurnal-jurnal
ilmiah.
E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini
merupakan teknik analisis untuk bahan hukum primer, karena bahan hukum
sekunder merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer. Teknik
analisis bahan hukum primer melalui proses analisis yang dilakukan melalui
interpretasi,80 yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.
Interpretasi

gramatikal

merupakan

penafsiran

yang

digunakan

untuk

mengetahui makna dalam ketentuan suatu undang-undang dengan cara
menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya,81 sehingga jelas
makna dan maksud dari perundang-undangan yang ditafsirkan. Interpretasi

80
Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan
Ketiga), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 169 memberikan pengertian mengenai interpretasi
atau penafsiran ialah merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang
gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan
dengan peristiwa tertentu.Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna
undang-undang.
81
Ibid, hlm. 171.
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sistematis

merupakan

penafsiran

undang-undang

dengan

jalan

menghubungkannya dengan undang-undang lain di mana undang-undang
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan,82 yang dalam hal
ini adalah peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer.
F. Definisi Konseptual
1. Konflik Norma Peraturan Perundang-undangan
Konflik norma peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara satu perundang-undangan
dengan perundangan lain, yang dalam hal ini adalah ketidak sesuaian
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin
usaha tambang antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 23
tanhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kewenangan
Kewenangan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kewenangan
yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin
usaha pertambangan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 tanhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

82

Ibid, hlm. 172.
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penulisan ini adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia yang
memiliki sumber daya minerba.
4. Pertambangan
Pertambangan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagian
maupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan serta
pegusahaan minerba yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian.
5. Izin usaha pertambangan
Izin usaha pertambangaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Mineral dan Batubara

Mineral yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kumpulan mineral
yang berupa bijih atau batuan, selain daripada panas bumi, minyak dan gas
bumi, serta air tanah. Batubara yang dimaksud dalam penulisan ini adalah
bentukan secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan berupa endapan
senyawa organik karbonan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konflik

Norma

Perundang-undangan

terhadap

Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian Izin Usaha
Pertambangan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 14 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. Pertambangan Mineral dan Batubara
Sumber daya minerba yang ada di Indonesia merupakan kekayaan
nasional, maka dari itu perlu dikelola secara optimal, adil, berkelanjutan
serta ramah lingkungan.83 Pengelolaan kekayaan nasional tersebut tidak
lepas dari koordinasi antarsektor pembangunan antar daerah dengan
dilakukannya pembagian kewenangan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota maupun desa atau yang setingkat.84
Pengelolaan pertambangan minerba merupakan pengelolaan tubuh
bumi. Walaupun pengelolaan tersebut dilakukan di tubuh bumi, namun
tetap berkaitan dengan hak atas tanah yang ada di permukaan bumi.
Pengusaha tambang wajib menyelesaikan urusan hak atas tanah, baru
selanjutnya dapat mengelola tubuh bumi di bawahnya. Hak atas tanah
sendiri ada berbagai macam jenis, yakni: hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya yang tercantum pada

83
Lihat Pasal 3 Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
84
Lihat Pasal 4 Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
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UUPA.85 Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yakni:
a. hak milik yang merupakan suatu hak kepemilikan tanah yang terkuat
dan terpenuh,86 di mana tanah hak milik dapat digunakan atau
dikelola oleh pemiliknya baik untuk kegiatan di bidang pertanian,
maupun non pertanian. Khusus kepemilikan hak milik, subyek hak
milik adalah warga negara Indonesia. Pemegang hak milik atas tanah
dibuktikan berdasatkan sertifikat hak milik. Hak milik tidak
memiliki

jangka

waktu,

sehingga

dapat

diturunkan

atau

diwariskan;87
b. hak guna usaha, merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu.88 Subyek hak
guna usaha adalah orang maupun badan hukum.89 Pemegang hak
guna usaha dibuktikan melalui sertifikat hak guna usaha. Pemegang
sertifikat hak guna usaha ini tidak menjadi pemilik dari tanah, tetapi
ia berkuasa untuk mengusahakan tanah. Maka dari itu hak guna

85

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria, mengklasifikasikan macam-macam hak atas yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain
yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan undang-undang, serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1).
86
Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
87
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
88
Jangka waktu hak guna usaha adalah paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang
dua puluh lima tahun, dan apabila jangka waktu telah habis dapat dilakukan pembaharuan hak
guna usaha di atas tanah yang sama. Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. dan Hak Pakai Atas Tanah.
89
Badan hukum haruslah badan hukum yang didirikan berdaasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan diIndonesia. Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria
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usaha, tidak dapat diturunkan, tetapi hak dapat beralih serta dialihkan
kepada pihak lain;
c. hak guna bangunan, merupakan hak yang dipunyai pemegang hak
dengan jangka waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.90
Subyek hak guna usaha adalah warga negara indonesia dan badan
hukum,91 yang dibuktikan melalui sertifikat hak guna bangunan.
Objek tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan adalah tanah
negara, tanah hak pengelolaan dan tanah milik. Hak guna bangunan
ini merupakan hak penguasaan atas tanah sehingga tanah tidak dapat
dimiliki tetapi dapat beralih serta dialihkan kepada pihak lain;
d. hak pakai, merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil
dari tanah diatas tanah negara, tanah hak milik orang lain, atau tanah
hak pengelolaan. Hak pakai didapatkan dari keputusan pejabat yang
berwenang atau melalui perjanjian. Subyek hak pakai adalah warga
negara indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum
indonesia dan berkedudukan di Indonesia, departemen, lembaga
pemerintah non departemen, pemerintah daerah, badan-badan
keagamaan dan sosial, orang asing yang berkedudukan di indonesia,
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia, serta
perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.
90

Jangka waktu hak guna bangunan adalah paling lama tiga puluh tahun dan dapat
diperpanjangan paling lama dua puluh tahun, dan apabila jangka waktu telah habis dapat dilakukan
pembaharuan hak guna bangunan di atas tanah yang sama. Lihat Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. dan Hak Pakai Atas
Tanah.
91
Badan hukum haruslah badan hukum yang didirikan berdaasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan diIndonesia. Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
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Hak atas tanah sebagaimana yang telah disebut di atas, diperoleh
dengan cara memohonkan izin kepada pejabat pemerintah yakni Badan
Pertanahan Nasional (untuk selanjutnya disebut BPN). Subyek (orang,
badan hukum dsb) yang berkepentingan perlu mengajukan permohonan
terlebih dahulu. Selanjutnya hak atas tanah akan diperoleh secara tertulis
dalam bentuk sertifikat.92 Sertifikat tersebut menjadi dasar dalam
penggunaan atau pengelolaan tanah sesuai dengan ketentuan yang ada di
sertifikat hak atas tanah tersebut.
Pengelolaan hak atas tanah, tidak lepas dari peran Pemerintah
dalam membuat suatu perencanaan umum mengenai persediaan,
peruntukan dan penggunaan bumi serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, di mana salah satunya adalah untuk keperluan
memperkembangkan pertambangan. UUPA menyebutkan secara jelas
dalam Pasal 14 ayat (1) yakni:
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2)
dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2)
Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya:
a. untuk keperluan Negara;
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi
dan pertambangan.93
92
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, dikutip dari
Jurnal Ilmu Hukum Hayatul Ismi, Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral
dan Batubara, Fakultas HukumUniversitas Riau, Nomor 2 Volume 4, 2014, hlm. 247.
93
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
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Pasal 14 ayat (1) UUPA tersebut di atas menjelaskan bahwa tanah
dalam pengelolaannya tidak lepas dari rancana umum dalam tata ruang di
masing-masing daerah. Pasal tersebut mengklasifikasikan rencana umum
penggunaan sumber daya alam yang didasari pada keperluan Negara,
keagamaan, sosial masyarakat, produksi hasil sumber daya alam, bahkan
dalam pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan. Rencana
umum tersebut ditentukan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan
melihat keadaan masing-masing daerah. Rencana umum yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang
Wilayah (untuk selanjutnya disebut RTRW). RTRW selanjutnya menjadi
acuan tata kelola tanah baik baik pengeloaan permukaan bumi maupun
tubuh bumi.
RTRW tidak lepas dari pengembangan wilayah suatu daerah, baik
dalam skala Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Maka dari itu
RTRW harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725 (untuk selanjutnya disebut UU Penataan Ruang). RTRW harus
sesuai dengan penataan ruang, mulai dari proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang
yang disusun oleh Pemerintah tersebut akan berimplikasi hukum terhadap
hak atas tanah.
Ruang lingkup wilayah pengelolaan pertambangan minerba
berdasar pada RTRW. RTRW mengatur perencanaan ruang yang harus
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diikuti, termasuk di dalamnya perencanaan ruang untuk pertambangan
minerba. Untuk wilayah Kabupaten/Kota maka perencaaan ruang
mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota.
Setelah mengetahui wilayah perencanaan ruang yang digunakan
untuk pertambangan minerba, selanjutnya pengusaha pertambangan
minerba melaksanakan pemanfaatan ruang. Di wilayah Kabupaten/kota,
Pemerintah Daerah mengatur melalui ketentuan zonasi94 yang telah
dibuatnya. Ketentuan zonasi inilah yang menjadi tolak ukur dalam
menentukan wilayah yang dapat dilakukan usaha pertambangan. Setiap
wilayah memiliki pedoman berdasarkan rencana tata ruang wilayah
masing-masing daerah. Selanjutnya, pelaksanaan pemanfaatan ruang
dilakukan dengan mendapatkan izin pemanfaatan ruang terlebih dahulu,
yakni izin lokasi. Izin lokasi sendiri merupakan izin perolehan tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang diberikan kepada
perusahaan, dan dapat berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk
menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modalnya.95
Pejabat Pemerintah berwenang mengeluarkan izin lokasi sesuai dengan
rencana tata ruang pada masing-masing wilayahnya,96 dalam bentuk
Surat Keputusan dengan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat
aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi

94
Zonasi disusun atas rencana rincitata ruanguntuk setiap zona pemanfaatan ruang. Lihat
Pasal 35-36 Undang-undangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
95
Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
96
Pasal 37 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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keadaan hak serta penguasaan tanah, penilaian fisik wilayah, penggunaan
tanah dan kemampuan tanah.97
Pengusaha pertambangan minerba yang telah menyelesaikan izin
lokasi, selanjutnya wajib menyelesaikan urusan hak atas tanah. Hak atas
tanah merupakan milik orang/badan hukum lain, bukan milik penambang
minerba dan berlaku sebaliknya hak atas izin pertambangan minerba
belum tentu milik pemegang hak atas tanah.98 Maka dari itu, untuk
menghindari konflik, pemegang izin usaha pertambangan sebelum
melakukan tahapan awal pertambangan minerba, pengusaha wajib
menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah dengan pemegang hak atas
tanah. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara
pernyataan persetujuan dari pemegang hak atas tanah baik dalam bentuk
lisan atau tertulis (umumnya dalam bentuk perjanjian). Persetujuan dari
pemegang hak atas tanah dengan pengusaha pertambangan minerba
itulah yang menentukan apakah tanah dapat digunakan untuk usaha
pertambangan. Persetujuan tersebut memberikan implikasi hukum di
mana tanah yang tadinya merupakan hak milik perseorangan, dibebaskan
menjadi tanah negara yang dapat digunakan untuk pertambangan melalui
mekanisme pemberian ganti rugi.99

97

Maka dari itu, tanah yang telah

Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
Pasal 136 dan Pasal 138 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
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dibebaskan kembali menjadi penguasaan Negara, sehingga lokasi tanah
kegiatan pertambangan statusnya menjadi tanah Negara.100
Berdasarkan keterangan tersebut di atas terlihat bahwa ada dua
kepentingan dalam satu wilayah pertambangan minerba. Pemerintah
memberikan hak atas tanah dan hak atas pertambangan kepada dua orang
yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama. Untuk permukaan
tanah, Pemerintah memberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai kepada seseorang, sedangkan di bawah
permukaan

tanah

pejabat

pemerintah

memberikan

izin

usaha

pertambangan101 kepada orang lain.102
Tanah yang dibebaskan tersebut di atas dalam rangka pemenuhan
izin lokasi mengacu pada RTRW. Untuk rencana penanaman modal yang
dilaksanakan oleh perusahaan dilakukan berdasar pada persetujuan
penanaman modal yang dipunyainya. Perolehan tanah harus diselesaikan
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun oleh pemegang izin lokasi, dan dapat
diperpanjang selama 1 (satu) tahun jika tanah yang diperoleh mencapai
50% (lima puluh persen) atau lebih luas dari tanah yang ditunjuk izin
lokasi.103
Perlu dipahami bahwa izin lokasi merupakan kunci awal dalam
proses pengelolaan pertambangan minerba. Ketika sudah mendapatkan
izin lokasi, pengusaha pertambangan dapat memroses izin-izin
100

Ibid
Izin dalam pertambangan menurut UU Minerba adalah izin usaha pertambangan, izin
pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus.
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Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, dikutip dari
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selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan.104 Hal ini menjadi karakter pertambangan minerba, sebelum
dikeluarkan sebuah izin maka disyaratkan untuk memenuhi izin-izin
lainnya.105 Sehingga, pengelolaan pertambangan minerba tidak lepas dari
hubungan antara suatu izin dengan izin-izin lainnya.106
Izin pertambangan minerba telah diatur dalam undang-undang
sektoral yakni UU Minerba. UU Minerba mengklasifikasikan izin menjadi
tiga, yakni IUP, IPR, dan IUPK.
Pertama, IUP merupakan izin pelaksanaan usaha pertambangan di
wilayah Kabupaten/Kota, lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Provinsi, atau di lintas wilayah Provinsi. IUP terdiri dari IUP Eksplorasi
dan IUP Operasi Produksi. Pemegang IUP adalah badan usaha, koperasi
dan perseorangan

yang telah melakukan pemenuhan persyaratan

administratif, teknis, lingkungan dan finansial. IUP sendiri diberikan untuk
satu macam/jenis mineral atau batubara. Sehingga apabila pemegang IUP
menemukan mineral lain di dalam wilayah IUP-nya akan diberikan
prioritas untuk mengusahakan. Apabila pemegang IUP tidak berminat
mengusahakan mineral lain tersebut maka pemegang IUP wajib menjaga
mineral supaya tidak dimanfaatkan pihak lain.
Kedua, IPR merupakan izin yang digunakan untuk pertambangan
kecil. IPR diberikan oleh Bupati/Walikota untuk perseorangan, kelompok
104

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara beserta peraturan pelaksananya.
105
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masyarakat dan/atau koperasi, terutama untuk penduduk setempat. Untuk
perseorangan luas IPR paling banyak satu hektar, untuk kelompok
masyarakat luas IPR paling banyak lima hektar, dan untuk koperasi luas
IPR paling banyak sepuluh hektar. IPR dapat digunakan dalam kurun
waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.
Ketiga, IUPK merupakan izin pelaksanaan usaha pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus (untuk selanjutnya disebut
wilayah IUPK). IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan
hukum Indonesia saja, baik badan usaha milik swasta, badan usaha milik
negara, maupun badan usaha daerah. Berbeda dengan IUP yang dapat
diberikan pula kepada perseorangan dan koperasi. IUPK hanya bisa
diberikan oleh Menteri, untuk satu jenis mineral logam atau batubara
dalam satu wilayah IUPK. Hal ini karena perlunya pertimbangan
pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri, sumber devisa
negara, kondisi wilayah didasarkan pada keterbasan sarana dan prasarana,
memiliki potensi untuk pengembangan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi, daya dukung lingkungan, dan/atau penggunaan teknologi tinggi
dan modal investasi yang besar dalam pemberian IUPK. Perbedaan khusus
antara IUPK dengan IUP yakni berdasarkan wilayahnya, pejabat yang
memberikan izin, dan pengusaha yang dapat menginvestasi di sektor
tambang.

Izin

yang

menjadi

objek

penelitian

merupakan

izin

pertambangan dengan jenis IUP.
Ketiga izin yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa IUP
dan IPR berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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Seperti salah satu wilayah IUP yang ada di daerah Kabupaten/Kota serta
wilayah IPR hanya ada di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU
Minerba telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota khusus untuk IUP sesuai tupoksinya serta IPR.
2. Hak Menguasai Negara
Pengelolaan pertambangan minerba secara konstitusional mengacu
pada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.107 Demikian pula kekayaan alam
dalam hal ini minerba, dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.108 Segala hak-hak rakyat yang
terdapat di dalam bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau
dinikmati langsung oleh rakyat dijamin oleh Negara.109 Negara harus
melakukan upaya pencegahan dari segala tindakan pihak lain yang dapat
menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak
atas sumber daya alam.110 Karena sumber daya alam bukanlah untuk
kepentingan perusahaan, perseorangan, ataupun Negara (yang dalam hal
ini dilaksanakan oleh Pemerintah), tetapi untuk kepentingan seluruh
rakyat Indonesia.
Penguasaan Negara atas sumber daya alam, atau yang biasa disebut
hak menguasai negara ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni hak
yang merupakan mandat dari rakyat secara kolektif kepada negara untuk
107
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Franky Butar Butar, Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan, Jurnal
Yuridika, Nomor 2 Volume 25, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, hlm. 189
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mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuurdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthodensdaad).111 Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak
menguasai negara tersebut, sejalan dengan prinsip hak menguasai negara
yang diatur dalam UUPA.112 Hak menguasai negara di dalam UUPA jika
diturunkan untuk bidang pertambangan, maka seharusnya negara
berwenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 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 angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.113
Maka dari itu, hak menguasai negara dalam pertambangan dapat
dilakukan dengan cara mengatur dan menyelenggarakan urusan
pertambangan baik dari peruntukannya, penggunaanya, persediaannya
dan pemeliharaannya. Kemudian, Negara dapat mengatur hubungan
hukum antara pengusaha pertambangan dengan sumber daya minerba
serta hubungan hukum antara pengusaha tambang dan perbuatan
hukumnya dalam pertambangan sumber daya minerba. Sejauh ini,
hubungan hukum dalam pertambangan telah diatur dalam UU Minerba
beserta peraturan pelaksananya.
Pengaturan dan pelaksanaan pertambangan minerba seperti yang
telah
111

disebut

di

atas,

tidak

lepas

dari

fungsi

pengawasan
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(toezichthodensdaad) oleh Negara. Tujuan pengawasan adalah untuk
memastikan terwujudnya pengelolaan pertambangan yakni “untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, pengawasan dilakukan
untuk menjamin dan memastikan bahwa pengusaha pertambangan
minerba dalam kegiatannya telah bertanggung jawab dan mematuhi
peraturan perundang-undangan.114
Pengawasan pertambangan minerba oleh Negara, dapat ditekankan
kepada pemegang IUP eksplorasi maupun operasi produksi untuk
mengendalikan pengelolaan sumber daya pertambangan demi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan dapat dilakukan dengan
cara:115
a. Pengawasan Teknis Pertambangan Minerba116
1) Pemerintah dapat melakukan pengawasan kepada pemegang
IUP Eksplorasi berdasarkan pelaksanaan teknik eksplorasi dan
tata cara perhitungan sumber daya dan cadangan. Jaminan
kesungguhan eksplorasi biaya lingkungan akibat eksplorasi
yang menjadi syarat untuk mendapatkan IUP117 pun harus
diawasi dan dikendalikan. Selain itu, pemegang IUP wajib

114

Op. Cit Franky Butar Butar, hlm. 197
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Lihat Pasal 141 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
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mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan di wilayah
pertambangan.118

2) Pemerintah dapat melakukan pengawasan kepada pemegang
IUP

Operasi

Produksi

berdasarkan

perencanaan

dan

pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan;
perencanaan dan pelaksanaan penambangan; perencanaan dan
pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; serta perencanaan dan
pelaksanaan pengangkutan dan penjualan. Hal tersebut
menjadi sarana pengendalian dampak lingkungan operasi
produksi sesuai dengan hasil studi kelayakan.
b. Pengawasan pengolahan data minerba119
Pengawasan terhadap pengelolaan data mineral dan batubara
dilakukan berdasarkan kegiatan perolehan, pengadministrasian,
pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan
data dan/atau informasi.
c. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca
tambang120
Pemegang IUP dalam pelaksanaan usaha pertambangan minerba
harus tetap mengelola lingkungan hidup, serta apabila telah selesai
pengusahaan tambang tersebut kegiatan reklamasi dan pasca
118
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Lihat Pasal 141 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
120
Lihat Pasal 141 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

60

tambang harus dilakukan. Maka dari itu, pengawasan ini dilakukan
dengan melihat:
1) Pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen
pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang telah
dimiliki dan telah disetujui;
2) penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan
peruntukannya;
3) penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
4) pengelolaan pascatambang;
5) penetapan dan pencairan jaminan pascatambang;
6) pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
d. Pengawasan lain pada Pasal 141 ayat (1) UU Minerba, antara lain:
teknis pertambangan; pemasaran; keuangan; pengolahan data
mineral dan batubara; konservasi sumber daya mineral dan batubara;
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi
pertambangan; pengolahan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca
tambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; pengembangan tenaga
kerja teknis pertambangan; pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat setempat; penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi pertambangan; kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan
usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
pengelolaan IUP dan IUP; dan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha
pertambangan.121
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka pemegang IUP
eksplorasi maupun operasi produksi harus terus diawasi dalam segala
kegiatannya

sehingga

dapat

dilihat

apakah

pelaku

pengusaha

pertambangan minerba telah melaksanakan sesuai peraturan perundang121
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undangan yang mengatur atau tidak. Pengendalian dan pengawasan oleh
Negara tersebut dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,122
sesuai dengan tupoksi kewenangannya masing-masing. Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadi inti dalam menjalankan fungsi
pengawasan dalam Hak Menguasai Negara, karena yang paling tahu
bagaimana karakteristik wilayah daerahnya adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sendiri.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian IUP
UU Minerba membagi kewenangan pemberian IUP menjadi tiga,
yakni:
a. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan
IUP pertambangan minerba, untuk wilayah IUP yang berada dalam
satu wilayah Kabupaten/Kota;
b. kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP
pertambangan minerba, di wilayah IUP yang berada di lintas wilayah
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi setelah mendapat rekomendasi
dari Bupati/Walikota setempat;
c. kewenangan

Pemerintah

Pusat

untuk

menerbitkan

IUP

pertambangan minerba, di wilayah IUP yang berada di lintas wilayah
provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/
Walikota setempat.

122
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Kewenangan pemberian IUP mengacu pula pada undang-undang
yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah. UU Minerba
merupakan penyesuaian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Daerah
2004).

(untuk
UU

selanjutnya

Pemerintahan

disebut
Daerah

UU
2004

memberikan tuntutan desentralisasi pada sektor pertambangan minerba,
maka dari itu fungsi hak menguasai negara harus djalankan pula oleh
Pemerintahan Daerah.123 Pelaksanaan wewenang oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai
pelaksana Negara dalam mengelola pertambangan minerba dilakukan
melalui pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan sumber
daya minerba, untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat dan
bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2)
UU Minerba yakni ”penguasaan mineral dan batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.”
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada UU
Pemerintahan Daerah 2004 adalah seluruh urusan pemerintahan kecuali
urusan wajib pemerintahan pusat,124 yakni urusan politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal. Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota terdiri urusan wajib125 dan urusan pilihan126

123

Nabilla Desyalika Putri, Dinamika Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, Tesis Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2017, hlm. 135
124
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
125
Urusan pemerintahan wajib, antara lain: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup;
pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan

63

yang salah satunya merupakan urusan bidang energi dan sumber daya
mineral. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi besar
dengan

adanya

otonomi

seluas-luasnya

untuk

mengurus,

mengembangkan, dan menyejahterakan daerahnya sendiri.
Pada tahun 2014, lahir UU Pemerintahan Daerah 2014 yang
menggantikan UU Pemerintahan Daerah 2004. UU Pemerintahan Daerah
2014 memberikan penataan baru terkait pembagian urusan Pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi dalam tiga urusan
pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut127 yang menjadi urusan
Pemerintah Pusat, konkuren128 yang menjadi urusan pemerintahan yang
dibagi pada pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dan
olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan
sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan;
kesatuan bangsa dan politik dalam neegeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, admistrasi,
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan
desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
126
Urusan pemerintahan pilihan, antara lain: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan;
energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Lihat
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
127
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
128
Urusan Pemerintahan Konkuren, terbagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib
Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukimam, ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dan sosial; dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, yakni: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan,
pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pengendalian pendudukdan keluarga berencana, perhubungan, komunkasi
dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan
olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
Urusan pemerintahan Pilihan
Urusan pemerintahan pilihan yakni: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perinddustrian, dan transmigrasi.
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umum yang menjadi urusan kepala pemerintahan (Presiden).129
Kemudian, lebih khusus dalam urusan pemerintahan di bidang sumber
daya alam diatur lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan
Daerah 2014, yakni:
“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.
Ketentuan Pasal di atas berbanding terbalik dengan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan energi dan sumber
daya mineral di UU Pemerintahan Daerah 2004. Kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota ditarik dalam hal pengelolaan pertambangan
minerba di daerahnya. Kewenangan pengelolaan pertambangan minerba
pada Pemerintahan Daerah 2014 hanya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi saja. Maka dari itu, tidak ada lagi
desentralisasi atas energi dan sumber daya mineral seperti pada UU
Pemerintahan Daerah 2004. Karena, urusan energi dan sumber daya
mineral hanya ada pada Pemerintah Daerah Provinsi berfungsi sebagai
kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam pertambangan minerba, antara UU
Minerba dengan Pemerintahan Daerah 2014 saling bertentangan sehingga
menimbulkan konflik norma. Undang-undang sektoral dan undangundang secara umum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan

129

Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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saling tumpang tindih, sehingga masing-masing peraturan saling berjalan
sendiri, atau bahkan bentrok satu sama lain.130

4. Surat Edaran dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Konflik antara Pemerintahan Daerah 2014 dengan UU Minerba,
terkait

penyelenggaraan

ditindaklanjuti

supaya

berkepanjangan

baik

urusan
tidak

di

pertambangan
menimbulkan

kalangan

pejabat

minerba

perlu

keresahan

yang

Pemerintah

maupun

masyarakat. Menteri ESDM melalui Direktur Jendral Mineral dan
Batubara (untuk selanjutnya disebut Dirjen Minerba) menindaklanjuti
Pasal 14 ayat (1) UU Pemda dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor
04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk
selanjutnya

disebut

SE

2015).

SE

2015

menegaskan

bahwa

Bupati/Walikota tidak mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan minerba terhitung sejak
tanggal 2 Oktober 2014.131 Angka 2 SE 2015 menegaskan lebih lanjut
terkait keberlakuan Pemerintahan Daerah 2014 yang ditindaklanjuti
dengan pasal-pasal dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksananya
130
Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian
Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4
131
Angka 1 Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelanggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.132
Secara teknis, SE 2015 yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba
menjelaskan mengenai peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke
provinsi, yakni dengan menyerahkan dokumen perizinan kepada
Gubernur khususnya yang terkait dengan IUP, berupa:
a. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan
logam, batuan, dan batubara, yang telah diterbitkan Bupati/Walikota
sebelum terbitnya Pemerintahan Daerah 2014
b. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan
logam, batuan dan batubara, yang telah diterbitkan Bupati/Walikota
setelah terbitnya Pemerintahan Daerah 2014
c. permohonan Wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan; IUP
Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; peningkatan IUP
Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral
bukan logam, batuan, dan batubara; perpanjangan IUP Operasi
Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;
perubahan jangka waktu IUP eksplorasi mineral logam dan batubara
(sesuai dengan jangka waktu UU Minerba).133
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka segala macam IUP
yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan
Bupati/Walikota baik sebelum maupun setelah terbitnya Pemerintahan
Daerah 2014 harus diserahkan kepada Gubernur. Kemudian, terkait

132

Dirjen Minerba dalam menyatakan sebuah Pasal dalam undang-undang tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dalam Surat Edarannya. Walaupun Surat Edaran keluar berdasarkan
kewenangan diskresi, karena kondisi yang mendesak serta untuk menjalankan kepastian hukum,
namun pernyataan tidak berlakunya Pasal dalam UU Minerba tidak akan memberikan sanksi
hukum tersendiri apabila tidak dilaksanakan. Surat Edaran tidak memiliki kekuatan pemberian
sanksi apabila tidak dilaksanakan. Dikutip dari artikel oleh Ida Zuraida, Kedudukan Aturan
Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Pentunjuk Teknis) dalam Hukum Positif di Indonesia,
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan
KeuanganKementrian
Keuangan,
2014,
http://www.bppk.kemenkeu.go. id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturankebijakan-surat-edaran,instruksi-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia, diakses pada
17 Mei 2017 pukul 12.01 WIB
133
Angka 4 Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelanggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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dengan dokumen permohonan yang ada di Bupati/Walikota juga harus
diserahkan kepada Gubernur.
SE

2015

ditindak

lanjuti

oleh

Menteri

ESDM

dengan

mengundangkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut
PERMEN ESDM 43/2015). PERMEN ESDM 43/2015 mengatur lebih
lanjut dalam proses pengevaluasian penerbitan izin usaha pertambangan
dan mengatur mengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan
IUP minerba.
PERMEN ESDM 43/2015 mengklasifikasikan secara khusus
dokumen apa saja yang harus diberikan baik dari Bupati/Walikota kepada
Gubernur serta dokumen dari Gubernur kepada Menteri ESDM melalui
Direktur Jendral134. Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen
perizinan minerba dalam rangka penanaman modal dalam negeri beserta
kelengkapannya yang wilayah IUPnya dalam satu wilayah provinsi
kepada gubernur135, serta perizinan minerba dalam rangka penanaman
modal asing diberikan kepada Menteri.136 Sedangkan Gubernur wajib
menyerahkan dokumen perizinan di bidang minerba dalam rangka
penanaman modal dalam negeri beserta kelengkapannya yang wilayah

134

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
135
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
136
Pasal2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
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IUPnya lintas provinsi kepada Menteri137, serta dokumen rangka
penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri.138
Kemudian, Menteri dan Gubernur melakukan evaluasi dokumen perizinan
di bidang pertambangan minerba139, melalui evaluasi terhadap penerbitan
IUP140. Evaluasi penerbitan IUP141 dilakukan dengan melihat kriteria
administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial. 142 Evaluasi
penerbitan IUP dilakukan terhadap IUP penyesuaian dari KP dan/atau KP
yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi
IUP, sesuai dengan kriteria admiistratif, kewilayahan, teknis, lingkungan
dan finansial.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka kewenangan untuk
evaluasi penerbitan IUP dipegang oleh Menteri melalui Direktur Jendral
dan Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen
perizinan di bidang minerba kepada Gubernur atau Menteri. Kewenangan
Gubernur dalam evaluasi penerbitan IUP adalah IUP dalam rangka modal
dalam negeri yang Wilayah IUPnya di dalam 1 (satu) wilayah Provinsi,
sedangkan kewenangan Menteri dalam evaluasi penerbitan IUP adalah
IUP dalam rangka modal dalam negeri yang Wilayah IUPnya lintas
137

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
138
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
139
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
140
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
141
Eavaluasi penerbitan IUP dilakukan terhadap IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan,
dan/atau Kuasa Pertambangan yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan
menjadi IUP. Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara.
142
Pasal 5 ayat (2) ) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
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provinsi. Khusus untuk perizinan dalam rangka modal asing, maka
dokumen diserahkan kepada Menteri, baik yang sebelumnya dipegang
oleh Bupati/Walikota maupun Gubernur.
Evaluasi penerbitan IUP yang diatur PERMEN ESDM 43/2015
semakin memperjelas penarikan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Namun, baik SE 2015 yang dikeluarkan Dirjen Minerba
maupun PERMEN ESDM 43/2015 tidak menjelaskan dan mengatur ulang
bagaimana hubungan Pemeritah Daerah Provinsi dan masyarakat
setempat dalam upaya pengembangan masyarakat dan wilayah di mana
kegiatan pertambangan minerba berada. Pengaturan hanya mengatur
perihal perizinan dan tata cara evaluasinya. Padahal sebelumnya, UU
Minerba telah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dalam Pasal 8, yang salah satunya mengenai penyelesaian
permasalahan yang ada di masyarakat sekitar tambang. SE 2015 dan
PERMEN ESDM 43/2015 yang bersifat menyesuaikan Pemerintahan
Daerah 2014ini tidak sepenuhnya mengakomodir permasalahan penarikan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan
pertambangan minerba.
Penyesuaian urusan pertambangan minerba dengan Pemerintahan
Daerah 2014 di atas dapat membuat kendali Pemerintah Pusat menjadi
bias dan melemah.143 Karena, konsep penguasaan oleh negara
sebagaimana dalam hak menguasai negara melemah. Pengawasan
Pemerintah dalam pelaksanaan tambang menjadi lebih lemah karena tidak

143

Op. Cit Tri Haryati hlm. 101
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ada ikut campur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengawasi
kegiatan pertambangan minerba.
B. Akibat

Hukum

Konflik

Norma

Perundang-undangan

terhadap

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian
Izin Usaha Pertambangan
1. Akibat Hukum Konflik Norma Terhadap Perusahaan Pertambangan
Mineral dan Batubara
Konflik norma perundang-undangan antara UU Minerba dengan
UU

Pemerintahan

Daerah

2014

berakibat

terhadap

perusahaan

pengelolaan pertambangan minerba. Dari sisi perusahaan, tumpang tindih
dan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan pejabat terkait izin
usaha pertambangan memberikan dampak yang signifikan, khususnya
dengan

dilakukannya

evaluasi

terhadap

penerbitan

IUP

serta

diwajibkannya pengurusan sertifikat Clean and Clear.144 Syarat untuk
mendapatkan sertifikat Clean and Clear adalah dengan memenuhi
kriteria administratif dan kewilayahan pertambangan minerba. Setelah
dilakukan evaluasi, hasil evaluasi ditindak lanjuti oleh pejabat yang
berwenang, baik dengan cara perubahan keputusan penerbitan IUP atau
dengan pencabutan IUP. Kewenangan evaluasi penerbitan IUP serta
tindak lanjut hasil evaluasi merupakan kewenangaan Menteri (yang
dilakukan oleh Dirjen) atau Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota hanya
memiliki kewajiban menyampaikan dokumen yang ada di daerah

144
Sertifikat Clean and Clear merupakan pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP
yang telah memenuhi syarat administratif dan kewilayahan oleh Dirjen. Lihat Pasal 1 angka 15
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada campur tangan dalam evaluasi
penerbitan IUP.
Kriteria kewilayahan dalam mengurus sertifikat Clean and Clear
adalah memastikan bahwa IUP tidak tumpang tindih dengan wilayah IUP
lain yang sama komoditasnya, wilayah IUP tidak tumpang tindih dengan
Wilayah Pencadangan Negara,145 tidak tumpang tindih dengan wilayah
administratif di kabupaten/kota atau provinsi lain, koordinat IUP
eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah, koordinat IUP
Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi, dan/atau
koordinat IUP sejajar dengan garis lintang bujur.146 Apabila IUP telah
memenuhi seluruh persyaratan di atas maka pemegang IUP telah lolos
evaluasi

IUP

berdasarkan kriteria kewilayahan. Namun,

dalam

pertambangan minerba ada IUP yang tidak memenuhi kriteria
kewilayahan. Wilayah IUP ada yang tumpang tindih wilayahnya dan/atau
terdapat koordinat yang tidak sesuai setelah keluar hasil evaluasi yang
dilakukan oleh pejabat Pemerintah. Maka dari itu ada langkah yang dapat
dilakukan Gubernur atau Dirjen dalam menanggulangi IUP yang tidak
sesuai dengan kriteria kewilayahan.
Pertama, apabila hasil evaluasi ternyata wilayah IUP tumpang
tindih dengan wilayah IUP lain yang sama komoditasnya maka ada 2
(dua) kemungkinan, yakni jika hanya sebagian wilayah IUP yang
tumpang tindih maka dilakukan penciutan wilayah IUP, atau jika seluruh
145
Wilayah Pencadangan Negara adalah bagian dari wilayah pertambangan yang
dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Lihat Pasal 1 angka 33 Undang-undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
146
Lihat Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
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wilayah IUP tumpang tindih maka pemegang IUP yang memohonkan
pertama kali di pencadangan wilayah dan telah memenuhi persyaratan
diberikan prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first
served).147
Kedua, apabila hasil evaluasi ternyata wilayah IUP tumpang tindih
dengan Wilayah Pencadangan Negara maka ada 2 (dua) kemungkinan
yakni jika hanya sebagian wilayah IUP yang tumpang tindih maka
dilakukan penciutan wilayah IUP yang masuk Wilayah Pencadangan
Negara, atau jika seluruh wilayah IUP tumpang tindih dengan Wilayah
Pencadangan Negara maka IUP dicabut.
Ketiga, apabila koordinat IUP eksplorasi tidak sesuai dengan
koordinat pencadangan wilayah maka ada 2 (dua) kemungkinan, yakni
jika koordinat IUP Eksplorasi masih berada di dalam pencadangan
wilayah maka dilakukan perubahan koordinat yang tertuang dalam
perubahan keputusan penerbitan IUP Eksplorasi, atau jika koordinat IUP
Eksplorasi berada diluar pencadangan wilayah maka IUP Eksplorasi
dicabut.
Keempat, apabila koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada
dalam koordinat IUP Eksplorasi, maka ada 2 (dua) kemungkinan, yakni
jika koordinat IUP Operasi Produksi masih berada di dalam IUP
Eksplorasi maka dilakukan perubahan koordinat yang tertuang dalam
perubahan keputusan penerbitan IUP Operasi Produksi, atau jika

147

Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
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koordinat IUP Operasi Produksi berada diluar IUP Eksplorasi maka IUP
Operasi Produksi dicabut.
Kelima, apabila koordinat IUP tidak sejajar garis lintang bujur
maka dilakukan perubahan koordinat menjadi sejajar garis lintang bujur
yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbiatan IUP.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelas IUP yang tidak
memenuhi kriteria kewilayahan tersebut dapat dicabut. Hal ini berlaku
sama jika IUP secara administratif tidak sesuai berarti IUP dapat dicabut.
Maka dari itu pengusaha pertambangan minerba tidak bisa lepas dari
evaluasi administratif dan kewilayahan guna mendapatkan sertifikat
Clean and Clear yang ditutup hingga 2 Januari 2017 kemarin.148
Berdasarkan ketentuan yang ada di PERMEN 43/2015, perusahaan
merasa bahwa sertifikasi Clean and Clear adalah untuk menyelesaikan
permasalahan tumpang tindih IUP. Padahal perusahaan selalu berasumsi
bahwa lahan pertambangan yang akan ditempati belum digunakan oleh
perusahaan lainnya, sehingga banyak perusahaan yang tidak terima
apabila IUP harus dicabut.149 Perusahaan merasa tumpang tindih IUP
merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi izin.150

148
Sampai penutupan pengurusan sertifikat Clean and Clear, Kementerian ESDM
menyebutkan bahwa terdapat 8.602 IUP yang beroperasi di Indonesia hingga akhir tahun 2016.
Sebanyak 3.583 IUP atau 41,5 persen dari total IUP, memiliki Surat Keputusan yang masih aktif.
IUP dengan Surat Keputusan aktif sebanyak 2.977 yang memiliki sertifikat Clean and Clear.
Sedangkan sisa 606 IUP aktif yang belum memiliki sertifikat Clean and Clear. Galih Gumelar,
CNN Indonesia, ESDM Razia 2.562 Tambang Tanpa Sertifikat CNC di Kuartal I, 29 Maret
2017, Jakarta, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170329145937-78-203435/esdm-razia2562-tambang-tanpa-sertifikat-cnc-di-kuartal-i/, diakses pada 16 Mei 2017
149
Op. Cit Tri Hayati
150
Pratama Guitarra, Kontan.co.id, IUP Dicabut, 20 Perusahaan Gugat Pemerintah, 03
Januari 2017 06:00 WIB, http://industri.kontan.co.id/news/iup-dicabut-20-perusahaan-gugatpemerintah.
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Permasalahan tumpang tindih sendiri ada di setiap provinsi di
Indonesia. Kebanyakan merupakan permasalahan tumpang tindih dengan
lahan hutan lindung atau suaka alam. Seperti di provinsi Sulawesi Barat
di mana terjadi tumpang tindih antara sesama IUP aktif atau tumpang
tindih wilayah antara hutan lindung dengan IUP seperti kasus PT. Aneka
Tambang di Mamuju, Sulawesi Barat contohnya, IUP PT ini tumpang
tindih dengan lahan hutan lindung.151 Untuk menyelasaikan tumpang
tindih tersebut, maka dapat dilakukan dengan penyelesaian sesuai dengan
PERMEN 43/2015, yakni apabila terjadi tumpang tindih sesama IUP
maka perlu dilakukan penciutan wilayah IUP selama wilayah tumpang
tindih hanya sebagian. Tentu apabila keseluruhan wilayah IUP yang
tumpang tindih, maka IUP tersebut harus dicabut. Namun, terkait
penyelsaian tumpang tindih wilayah IUP dengan lahan hutan lindung,
perlu kerjasama antara kementerian ESDM dengan kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena urusan pertambangan
minerba dengan kehutanan merupakan urusan yang berbeda, dan untuk
menyelesaikannya pun melibatkan beberapa pihak. PERMEN 43/2015
sendiri juga tidak mengatur lebih lanjut teknis penyelesaian tumpang
tindih wilayah guna mendapatkan sertifikat clean and clear apabila
terjadi tumpang tindih antara IUP dengan hutan lindung.
Permasalahan tumpang tindih wilayah IUP juga harus diselesaikan
dengan kerjasama antara BPN dengan Pemerintah (yang dijalankan oleh
dinas pertambangan) untuk menyinkronisasikan wilayah dari sisi tanah
151
Wiwi Resmiasih, Badan Geologi, Potensi Pertambangan Mineral Logam Provinsi
Sulawesi
Barat
Layak
Dikembangkan,
5
Juni
2017,
06.04
WIB,
http://www.bgl.esdm.go.id/index.php/berita-terkini/716
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permukaan bumi dengan wilayah pertambangan. Sehingga jelas wilayah
yang dapat digunakan untuk kegiatan tambang dengan kegiatan lainnya.
Sinkronisasi wilayah dapat dilakukan dengan one map policy yakni
dengan menyatukan seluruh informasi peta dasar dari sektor pertanahan
dan pertambangan supaya tidak terjadi perbedaan dan tumpang tindih
formasi dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh badan informasi
geospasial152 (untuk selanjutnya disebut badan IG). One map policy
inilah nantinya yang menjadi acuan dalam menentukan RTRW skala
nasional serta RTRW daerah, untuk menentukan wilayah yang dapat
digunakan untuk pengelolaan pertambangan maupun pengelolaan tanah
yang lain..
2. Akibat

Hukum Konflik

Norma

Terhadap

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota
Konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah
2014, selain berdampak pada perusahaan, berdampak pula pada
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
urusan minerba. Pasal 8 ayat (1) UU Minerba tidak hanya memberikan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kewenangan pemberian IUP,
melainkan

memberikan

pula

wewenang

pengembangan

dan

pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan

152
Badan informasi geospasial merupakan lembaga yang menyelenggarakan perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan dengan mengacu pada data geospasial
yang berisi lokasi geograis, dimensi, karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada
di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial.
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tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya.153 Demikian pula
peningkatan kemakmuran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.154 Namun,
dengan berlakunya UU Pemerintahan Daerah 2014, tidak ada aturan
lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan
bagaimana pendapatan daerah Kabupaten/Kota dalam energi dan sumber
daya mineral pun tidak dijelaskan lebih lanjut.
UU Pemerintahan Daerah 2014 membagi urusan pemerintahan
dalam pertambangan minerba, sebagai berikut:

153
Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
154
Pasal 8 ayat (1) huruf l Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Pemerintah Pusat

Tabel 3.
Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Mineral
dan Batubara
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai
bagian dari rencana tata ruang wilayah
nasional, yang terdiri atas wilayah usaha
pertambangan,
wilayah
pertambangan
rakyat dan wilayah pencadangan negara
serta wilayah usaha pertambangan khusus.
b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan
mineral logam dan batubara serta wilayah
izin usaha pertambangan khusus.
c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan lintas
Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari
12 mil.
d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral
logam, batubara, mineral bukan logam dan
batuan pada:
1) wilayah izin usaha Pertambangan yang
berada pada wilayah lintas Daerah
provinsi;
2) wilayah izin usaha pertambangan yang
berbatasan langsung dengan negara lain;
dan

a. Penetapan
wilayah
izin
usaha
pertambangan mineral bukan logam dan
batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi
dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
b. Penerbitan izin usaha pertambangan
mineral
logam
dan
batubara
dalamrangka penanaman modal dalam
negeri pada wilayah izin usaha
pertambangan Daerah yang berada
dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk
wilayah laut sampai dengan 2 mil laut.
c. Penerbitan izin usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan dalam
rangka penanaman modal dalam negeri
pada wilayah izin usaha pertambangan
yang berada dalam 1 (satu) Daerah
provinsi termasuk wilayah laut sampai
dengan 12 mil laut.
d. Penerbitan izinpertambangan rakyat
untuk komoditas mineral logam,
batubara, mineral bukan logam dan
batuan dalam wilayah pertambangan

-
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3) wilayah laut lebih dari 12 mil;
rakyat.
e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam e. Penerbitan izin usaha pertambangan
rangka penanaman modal asing.
operasi
produksi
khusus
untuk
f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus
pengolahan dan pemurnian dalam rangka
mineral dan batubara.
penanaman modal dalam negeri yang
g. Pemberian
registrasi
izinusaha
komoditas tambangnya berasal dari 1
pertambangan dan penetapan jumlah
(satu) Daerah provinsi yang sama.
produksi setiap Daerah provinsi untuk f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan
komiditas mineral logam dan batubara.
dan
surat
keterangan
terdaftar
h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi
dalamrangka penanaman modaldalam
produksi khusus untuk pengolahan dan
negeri yang kegiatan usahanya dalam 1
pemurnian yang komoditas tambangnya
(satu) Daerah provinsi.
yang berasal dari Daerah provinsi lain di g. Penetapan harga patokan mineral bukan
luar
lokasi
fasilitas
pengolahan
logam dan batuan.
danpemurnian, atau impor serta dalam
rangka penanaman modal asing.
i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan
surat keterangan terdaftar dalam rangka
penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing yang kegiatan
usahanya di seluruh wilayah Indonesia.
j. Penetapan harga patokan mineral logam dan
batubara.
k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat
pengawas pertambangan
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah.
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Tabel kewenangan urusan pertambangan minerba di atas, jelas
mengaskan penarikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota155
kemudian membagi urusan energi sumber daya minerba kepada Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan dalam lingkup pertambangan
minerba-pun hanya sebatas pada perizinan dan kewilayahan saja. Pemerintah
Pusat juga penetapan harga patokan untuk mineral logam dan batubara, serta
pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.
Namun, tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam pemberdayaan masyarakat
sekitar tambang dan bagaimana pendapatan daerah Kabupaten/Kota dalam
energi dan sumber daya mineral pun tidak dijelaskan lebih lanjut,
sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 8 UU Minerba.
Dampak ditariknya kewenagan, apabila terjadi sengketa masyarakat
sekitar tambang di wilayah Kabupaten/Kota maka tidak jelas bagaimana
kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, apakah ikut bertanggung

155
Penarikan kewenangan Kabupaten/Kota berhubungan dengan maraknya kasus korupsi di
dunia pertambangan. Hasil analisis Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memperlihatkan bahwa
ada izin wilayah IUP yang dikeluarkan dikawasan hutan, yang seharusnya tidak boleh digunakan
kegiatan pertambangan; masih ada pemegang IUP tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
terdapat tumpang tindih izin di sektor yang sama maupun berbeda (sepertiizin untuk melaksanakan
tambang dengan izin untuk melaksanakan perkebunan); serta masih banyak celah untuk dilakukannya
korupsi. (Nova Farida, PWYP: Perizinan Tambang Sarat Korupsi, 1 September 2016,
https://www.tambang.co.id/pwyp-perizinan-tambang-sarat-korupsi-13644/, diakses pada 29 Mei 2017
pukul 09.10). Selain itu, ada beberapa contoh bupati yang terbukti melakukan tindak pidana, yakni
mantan bupati Adriansyah menerima suap satu miliar rupiah dari PT Mitra Maju sukses, dengan
memberikan IUP di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati tersebut dijatuhihukumn 3 tahun
penjara oleh majelis hakin Pengadilan Tipikor Jakarta. Berdasarkan kasus dan potensi korupsi yang
ada, menjadi salah satu alasan ditariknya keweangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di sektor
mineral dan batubara. (Emerson Yuntho, Korupsi Sektor Pertambangan, 16 September 2016,
http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-sektor-pertambangan, diakses pada 29 Mei 2017 pukul
09.20)
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jawab untuk menyelesaikan konflik di masyarakat atau tidak. Terlihat bahwa
penarikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan
pertambangan

minerba

ini

hanya

setengah-setengah.

Pengaturan

penyelesaian konflik masyarakat sekitar tambang ini menjadi kabur, karena
tidak diatur lebih lanjut keseluruhan kewenangan dalam penyelenggaraan
urusan pertambangan minerba pasca ditariknya kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Seharusnya dijelaskan lebih lanjut bagaimana
fungsi pengawasan dan pengendalian Gubernur dalam urusan pertambangan
minerba di daerah. Sehingga, semakin jelas bagaimana cara menyelesaikan
permasalahan apabila terjadi konflik di daerah, baik dari segi masyarakat
maupun lingkungannya.
C. Penyelesaian Konflik Norma Perundang-undangan terhadap Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian Izin Usaha
Pertambangan
1. Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001
Amanat pemanfaatan sumber daya alam ada pada konsideran
menimbang huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia

Nomor

IX/MPR/2001

tentang

Pembaruan

Agraria

Dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya disebut TAP MPR
IX/2001), yakni:
a. bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air,
ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
Indonesia,merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri.
Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
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bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
Berdasarkan konsideran di atas, terlihat bahwa konsep yang digunakan
dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pertama sumber daya alam
yang terkandung di wilayah Indonesia adalah pemberian atau karunia dari
Tuhan Yang Maha Esa; kedua pemanfaatan sumber daya alam harus
dilakukan dengan baik dan adil sebagai bentuk syukur serta bertujuan untuk
membangun masyarakat yang adil dan makmur; ketiga bentuk pemanfaatan
tersebut melalui sebuah Hak Menguasai Negara.156
Konsep pengelolaan sumber daya alam disebut lebih lanjut dalam
Pasal 3 TAP MR IX/2001, yakni “pengelolaan sumber daya alam yang
terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil,
berkelanjutan dan ramah lingkungan.” Maka dari itu dalam pengelolaan
sumber daya alam tidak hanya untuk hari ini, namun untuk jangka waktu
kedepan. Untuk itu pengelolaan haruslah dilakukan secara optimal, adil, dan
berkelanjutan tanpa meninggalkan esesnsi dari kesehatan lingkungan itu
sendiri. Pengelolaan pertambangan minerba-pun, tidak lepas dari amanat
Pasal 3 TAP MPR IX/2001 tersebut.
Negara dalam mengelola sumber daya minerba berdasar dari Hak
Menguasai Negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI.157
Dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara tentu harus melihat arah
156

Op.Cit Nabilla Desyalika Putri hlm. 2
Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, guna sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
157
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kebijakan sumber daya alam. Pasal 5 ayat (2) TAP MPR IX/2001 telah
mengatur mengenai arah kebijakan sumber daya alam.158 Arah kebijakan
sumber daya minerba pun tidak boleh lepas dari arah kebijakan di atas. Arah
kebijakan tersebut di atas telah diakomodir UU Minerba beserta peraturan
pelaksananya yakni dalam pengelolaan pertambangan minerba dalam rangka
pembangunan; pengelolaan lingkungan hidup; dan optimalisasi pemanfaatan
sumber daya minerba. Namun, kebijakan Negara untuk mengantisipasi
konflik dalam pemanfataan sumber daya minerba pada Pasal 5 ayat (2) huruf
e TAP MPR IX/2001 di atas perlu digaris bawahi sejak berlakunya UU
Pemerintahan Daerah 2014. Karena, penarikan kewenangan oleh UU Pemda
tidak

sepenuhnya

dijelaskan,

sehingga

kedepannya

dalam

urusan

penyelenggaraan pertambangan minerba berpotensi konflik. Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat, bersama-sama harus melakukan peninjauan
kembali undang-undang (legislative review) guna pelaksanaan sinkronisasi
158

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:
a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang
berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan
inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di
daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi
ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upayaupaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan
hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
f.
Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara
berlebihan.
g. Menyusun stategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat
dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun
nasional.
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kebijakan antarsektor terkait penyelenggaraan urusan pertambangan
minerba. Sehingga nantinya, pemanfaatan sumber daya minerba dapat
dilakukan secara optimal guna pembangunan nasional.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan
minerba harus didasarkan pada prinsip-prinsip, yakni:159

a. pertama,

pengelolaan minerba harus senantiasa memelihara dan

mempertahankan keutuhan Negara, dengan tetap menghormati hukum
serta hak asasi manusia dalam mengembangkan demokrasi;
b. kedua, pengelolaan minerba dilakukan guna menyejahterakan rakyat,
sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

159

Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip :
a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menghormati dan memjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. menhormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan penggunaan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;
g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan mamfaat yang optimal, baik untuk generasi
sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya
dukung lingkungan;
h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya
setempat;
i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan antar daerah dalam
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya
bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam;
k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber
daya agraria/ sumber daya alam.
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serta melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis sesuai dengan
kondisi masyarakat setempat;
c. ketiga, dalam pengelolaan sumber daya pertambangan minerba harus
tetap mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum
adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam; dan
d. keempat

dalam

rangka

menyejahterakan

rakyat,

Pemerintah

melaksanakan pembagian kewenangan pada tingkat nasional, daerah
provinsi, daerah kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, dengan
tetap

mengupayakan

keseimbangan

hak

dan

kewajiban

antar

pemerintahan, masyarakat dan individu.
Prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan minerba di atas, dalam
pelaksanaannya tidak lepas dari desentralisasi urusan pemerintahan.
Pembagian kewenangan dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Prov dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga jelas tupoksi
kewenangan masing-masing pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan
sumber daya alam berdasarkan prinsip TAP MPR IX/2001. Maka dari itu,
undang-undang harus selaras dan koheren satu sama lain dalam pengelolaan
sumber daya minerba sehingga jelas pelaksanaannya. Serta, perlu
dilakukannya sinkronisasi pengelolaan sumber daya minerba ulang, sebab
pembaharuan atau pembangunan hukum UU Pemerintahan Daerah 2014
menimbulkan berbagai benturan karena secara substansi maupun teknis
terdapat perbedaan yang dalam tataran implementasinya tidak mungkin
dilaksanakan secara bersamaan.
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2. Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
UUPA telah mengatur bahwa dalam pengelolaan pertambangan
haruslah dibuat rencana umum mulai dari persediaan, peruntukan sampai
penggunaannya, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) UUPA,
yakni:
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2)
dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2)
Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya :
a. untuk keperluan Negara;
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi
dan pertambangan.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e di atas, terlihat bahwa UUPA
telah mengatur terkait perlunya perencanaan umum di bidang pertambangan.
Perencanaan

umum

pertambangan

minerba,

dapat

dilakukan

oleh

Pemerintah daerah sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.160 Hal
ini harus disesuaikan dengan UU Penataan Ruang. Dalam melakukan
perencanaan umum, tidak lepas dari pengendalian pemanfaatan ruang, yakni

160

Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
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dengan cara penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi.161 Dalam pemanfaatan ruang di daerah
untuk pertambangan minerba, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus
menyusun rencana rinci tata ruang untuk setiap zona tata ruang yang
dituangkan dalam RTRW daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Jangka
waktu untuk RTRW kabupaten/kota sendiri adalah 20 tahun dan nantinya
akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.162 Berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah akan disusun rencana strategik, kemudian
rencana strategik akan dilaksanakan dalam rencana kerja.163
Pemerintah Daerah Provinsi, nantinya dalam memberikan IUP baru
harus menyesuaikan RTRW di setiap daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat
dilihat melalui izin lokasinya untuk pemanfaatan ruang. Apabila izin
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota maka izin
tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 164 Izin
pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh tidak melalui
prosedur yang benar juga batal demi hukum.165 Namun, ketika kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait urusan minerba dicabut maka
secara teknis pemberian izin pemanfaatan ruang khusus untuk pertambangan
minerba untuk daerah Kabupaten/Kota tidak jelas apakah tetap di tangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau di Pemerintah Daerah Provinsi.
161

Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Op. Cit Imam Koeswahyono, hlm. 41
163
Ibid
164
Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
165
Ibid
162

87

Selain pemanfaatan ruang, pengelolaan pertambangan minerba juga
harus melihat tanah yang ada di wilayah pertambangan. Pasal 15 UUPA
mengatur, bahwa:
“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah
itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka, tanah memberikan
hubungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini
subyeknya adalah perseorangan, badan hukum atau instansi. Pemegang hak
atas tanah wajib menjaga dan memelihara tanah sehingga terjaga kesuburan
tanah dan mencegah kerusakan tanah. Pemegang hak atas tanah juga wajib
menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan RTRW.166
Seperti yang telah dijelaskan di atas, tanah yang digunakan untuk
pertambangan harus dibebaskan sehingga statusnya menjadi tanah negara.
Namun, tidak menutupi amanat dari Pasal 15 UUPA, di mana tanah yang
telah dimohonkan izin untuk pengelolaan pertambangan perlu diawasi dan
dikendalikan oleh Pemerintah. Karena, sumber daya minerba merupakan
sumber daya tak terbarukan serta sifat destruktifnya tinggi, sehingga
kegiatan pertambangan bagaimanapun akan merugikan lingkungan hidup

166

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
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dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan.167 Pengelolaan
pertambangan minerba harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang
terkait. Fungsi hak menguasai negara dalam pengawasan mempunyai andil
yang besar di sini. Kejelasan hubungan kebijakan antarsektor harus harmonis
supaya fungsi hak menguasai negara tidak melemah.
3. Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Teori Perundang-undangan
Konflik Norma yang terjadi antara UU Minerba dengan UU
Pemerintahan Daerah 2014 merupakan konflik antara dua peraturan yang
sejajar atau sama tingkatannya. UU Minerba merupakan UU yang bersifat
khusus atau spesial terkait pertambangan minerba. Sedangkan UU
Pemerintahan Daerah 2014 sifatnya lebih umum, karena UU ini mengatur
mengenai pemerintahan daerah dan dari aturan tersebut memberikan dampak
pula pada pertambangan minerba. Maka dari itu, dalam penyelesaian konflik
norma ini, dapat digunakan asas lex specialis derogate lex generalis. Asas
tersebut berarti apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (special) dengan peraturan perundangundangan yang bersifat umum (general), maka peraturan perundangundangan yang bersifat umum dikesampingkan (tidak diberlakukan).168
Berdasarkan asas tersebut di atas, maka seharusnya Pasal 14 ayat (1)
UU Pemerintahan Daerah 2014 terkait kewenangan penyelenggaraan urusan
167

Yudhistira, dikutip dari tesis Nabilla Desyalika Putri Nabilla Desyalika Putri, Dinamika
Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara, Tesis Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Gadjahmada, Yogyakarta, 2017, hlm. 148
168
Op. Cit M. Bakri, hlm 319
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minerba perlu dikesampingkan. Namun fakta di lapangan, Pasal 8 UU
Minerba malah dikesampingkan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya SE
2015 serta PERMEN 43/2015 untuk menindaklanjuti Pasal 14 ayat (1) UU
Pemerintahan Daerah 2014. Maka dari itu, perlu segera diadakan perubahan
dan dilakukan penyesuaian nilai dan norma peraturan perundang-undangan
terkait pertambangan minerba.169
Konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah 2014
tidak mencerminkan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Materi
muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan

asas

pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan;
bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/ataukeseimbangan,
keseraian, dan keselarasan.170 Maka dari itu perubahan UU Pemerintahan
Daerah 2014 perlu dilakukan dengan segera sehingga dalam tataran norma
dan di masyarakat jelas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan di atas, bahwa permasalahan
dari penarikannya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak
hanya memberikan implikasi dari sisi perizinan, tetapi dari sisi masyarakat
dan lingkungan sekitar tambang juga. Sedangkan, peraturan yang
menindaklanjuti Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014 hanya
mengatur evaluasi perizinan saja.

169
170

Op. Cit Nabilla Desyalika hlm. 150
Ibid
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Perubahan UU Pemerintahan Daerah 2014 nantinya akan memperjelas
bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan
demikian, ada ketegasan pelaksanaan salah satu fungsi dari hak menguasai
negara yang dalam hal ini adalah pengawasan (toezichthoundensdaad) yang
ditekankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota supaya hak menguasai
negara tidak melemah. Pengawasan dan pengendalian Negara atas
pertambangan minerba dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus
dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut
merupakan kristalisasi dari kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam mengantarkan masyarakat di daerahnya menjadi sejahtera.171
Perubahan UU Pemerintahan Daerah 2014 dapat dilakukan dengan
cara peninjauan kembali undang-undang (judicial review) atau dengan
peninjauan kembali undang-undang (legislative review). Cara perubahan UU
Pemerintahan Daerah 2014 ini merupakan pilihan karena masing-masing
memiliki konsekuensi, sebagai berikut:
a. Judicial review
Perubahan UU Pemerintahan Daerah 2014 dilakukan dengan melakukan
permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) UU Pemda kepada Mahkamah
Konstitusi, karena untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak
untuk mendapat kepastian hukum bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang

ada

di

Indonesia

tetap

dikuasai

oleh

Negara

untuk

dipergunakannya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepastian hukum
171

Ibid, Nabilla Desyalika hlm. 149
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sulit untuk terwujud jika Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah
2014 berlaku.
b. Legislative review
Perubahan UU Pemerintahan Daerah 2014 dilakukan dengan dilakukan
peninjauan ulang oleh Presiden beserta Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya, peninjauan ulang dilakukan dengan cara merubah Pasal 14
ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014 karena tidak relevan dengan
kondisi masyarakat maupun lingkungan di daerah Kabupaten/Kota.
Peninjauan kembali sebagaimana yang disebutkan di atas dapat
menjadi pilihan dalam rangka perubahan Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan
Daerah 2014. Karena penarikan kewenangan sebagaimana yang diatur padal
Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014 tidak hanya berdampak
pada aspek perizinannya saja, namun aspek-aspek lain dalam pengawasan,
pengendalian dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan lingkungan
juga berpengaruh.

BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari uraian analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa
1. Konflik norma antara pasal 8 UU Minerba dengan pasal 14 ayat (1) UU
Pemerintahan Daerah 2014 memberikan memberikan dampak ditariknya
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan
pengelolaan pertambangan minerba di daerah Kabupaten/Kota. Penarikan
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota akan melemahkan fungsi dari
hak

menguasai

negara,

khususnya

pada

fungsi

pengawasan

(toezichthoundensdaad). Pengawasan dan pengendalian Negara atas
pertambangan minerba dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
harus dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penarikan kewenangan Pemerintah Daerah/Kota memberikan akibat
hukum dalam pengelolaan pertambangan minerba masih setengahsetengah karena hanya sebatas pengaturan pemberian izin pertambangan
minerba. Peraturan Menteri yang menindaklanjuti pasal 14 ayat (1) UU
Pemerintahan Daerah 2014 hanya mengatur dari sisi perizinannya saja.
Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 8
UU Minerba tidak hanya mengatur dari aspek perizinannya saja namun
juga pada aspek-aspek lain seperti pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan
kelestarian

lingkungan,

serta
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peningkatan

kemakmuran

aparatur

93

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan
usaha pertambangan.
3. Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan cara penyesuaian UU
Pemerintahan Daerah 2014 dengan amanat TAP MPR IX/2001, serta
dilakukan peninjauan ulang UU Pemerintahan Daerah 2014.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB IV maka
penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. perlu dilakukan peninjauan ulang (judicial review) dengan melakukan
permohonan pengujian pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 2014
kepada

Mahkamah

Konstitusi,

karena

untuk

melaksanakan

hak

konstitusional berupa hak untuk mendapat kepastian hukum bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap dikuasai oleh Negara
untuk dipergunakannya sebesar-besar kemakmuran rakyat; atau
2. segera

dilakukan

peninjauan

ulang

(legislative

review)

dengan

memperbaiki pasal terkait UU Pemerintahan Daerah 2014 kewenangan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

dalam

menyelenggarakan

urusan

minerba

yang

disesuaikan dengan UU Minerba; supaya tidak menghapus keseluruhan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan
pertambangan minerba supaya fungsi pengawasan tidak melemah karena
hanya bertumpu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
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