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PENDAHULUAN

• Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang
terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam
kategori unrenewable resources (yang tidak terbarukan), oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

• Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas
penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum
NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan
Batubara secara optimal, efektif dan efisien sehingga dapat
mendorong dan mendukung perkembangan serta
kemandirian pembangunan industri nasional berbasis Sumber
dayaMineral dan/atau energi Batubara.



HUBUNGAN HUKUM PERTAMBANGAN 

• Pada saat berlakunya UU No 11 Tahun 1967, konsesi merupakan
pengukuhan formal dari kontrak-kontrak karya yang diadakan antara
pemerintah dengan pihak swasta termasuk perusahaan asing. Kita ketahui
bersama bahwa Kontrak karya merupakan bentuk species dari perjanjian
pada umumnya.

• Kontrak karya merupakan alih bahasa dari contract of work yang dituangkan
dalam format baku(standard) yang dibuat oleh Pemerintah sebagai
penerima mandat dari hak penguasaan negara. Namun secara
mutatis mutandis tetap terikat pada kaidah hukum perjanjian,
sehubungan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pada
saat kontrak ditandatangani , sebagaimana lazimnya perjanjian,
kontrak karya berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak
yang mengikatkan diri, namun tetap berada dibawah pengawasan
pemerintah serta tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah yang berlaku sebagai hukum positif.

• Politik ekonomi ekonomi di kala awal pemerintahan Orde Baru, membuka
peluang bagi perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.



 Dalam HAN konsesi diberikan kepada pihak

swasta (partikulir) guna melaksanakan

eksplorasi dan eksploitasi tambang, namun

disertai pengawasan pemerintah (aan toezicht

van de administratie) sehubungan dengan sifat

vital proyek.

 Dalam rangka pelayanan publik, hal

pertambangan termasuk bagian bestuurzorg

pemerintah, namun pengelolaannya secara

mandatum dilaksanakan oleh pihak swasta.



DALAM PANDANGAN HUKUM 

ADMINISTRASI

 Saat ini hubungan hukum pertambangan 

dengan pemerintah berubah menjadi 

hubungan hukum perizinan (Vergunning 

Verhoudingen) baik UU No 4 Tahun 2009 

maupun perubahannya UU No... 

Tahun....tentang Perubahan UU No 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Minerba (dalam 

RUU hasil raker 11 Mei ada 2 BAB dan 174 

Pasal. 



 Secara Administratief rechtelijk pemerintah

adalah pemberi izin (konsesi), sedangkan

investor adalah penerima izin (konsesi).

Pelbagai izin, seperti halnya Izin Usaha

Pertambangan dan perizinan lainnya

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/ atau

Pemerintah daerah dengan melibatkan secara

konsultatif badan legislatif.

 Titik berat Otonomi daerah ada di kota

kabupaten, oleh karena itu diberdayakan dalam

proses perizinan pertambangan di daerah,

terutama kota kabupaten.



 Dalam pandangan Hukum Administrasi,
Pemerintah dapat secara sepihak mencabut
izin, dalam hal persyaratan perizinan dilanggar
atau diabaikan oleh pemegang izin. Tentu saja
sepanjang KTUN (izin) yang dikeluarkan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Het is geen onrechtmatige
beschikkingsdaad van de administratie) dan tidak
menyimpangi dari AAUPB, izin menjadi sah
berlakunya. Pihak yang dikenai ketetapan
(KTUN) dapat menggugat pemberi izin ke
PTUN



DOKTRIN HAK MENGUASAI NEGARA

 Proses perizinan dan peruntukannya tidak boleh melanggar

Konstitusi, yang dalam hal ini tidak boleh melanggar ketentuan

Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana berikut:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat “

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian

serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.



Rasionalitas dan Orientasi Filosofis Pengelolaan 

Pertambangan MINERBA

 Konsep penguasaan negara dalam hal pengelolaan pertambangan dan

peruntukannya (de toestemming der mijnbouw) TIDAK BOLEH

MENYIMPANG DARI PASAL 33 UUD 1945. PENGUASAAN NEGARA

dimaksud adalah dalam makna de staatsbeheer, bukan dalam makna

pemilikan Negara. Negara bukan pemilik (de eigenaar) tetapi beheerder atas

nama RAKYAT BANYAK.

 Putusan MKRI Nomor 002/PUU-1/2003 dalam perkara pengujian UU No.

22 Tahun 2001 tentang MIGAS terhadap UUD 1945 berpendapat Hak

Menguasai Negara dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 bukan berarti memiliki,

tetapi negara sebagai organisasi diberi kewenangan yang darinya

dimungkinkan timbulnya hak-hak pengelolaan dan hak pengusahaan. Hak

Menguasai Negara dalam hubungan dengan migas mencakup hak untuk

mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan dan pengusahaan

atas MIGAS.



KONDISI EXISTING

• Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada,
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan
pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan
serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan
pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk
permasalahan lintas sektoral antara sektor
pertambangan dan sektor non pertambangan.

• Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang PertambanganMineral dan Batubara untuk
memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan
Mineral dan Batubara.



MUATAN BARU DALAM UU PERTAMBANGAN MINERBA

–Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;

–Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;

–Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;

–Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik
daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan
Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan.

–Penguatan peran BUMN;

–Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan
Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait
pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan
tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat;

–Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada
kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.



MATERI MUATAN UU

 Dalam undang-undang ini juga dilakukan 

pengaturan kembali terkait kebijakan 

peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, 

divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, 

penggunaan lahan, data dan informasi, peran 

serta masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi 

pemegang Kontrak Karya atau Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.



DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN

 Untuk terwujudnya perlindungan fungsi-fungsi lingkungan 

dalam pengelolaan pertambangan, mengacu pada Pasal 5 UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa perencanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 

melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan 

wilayah ekoregion, penyusunan RPPLH.

 Di sektor pertambangan minerba juga terdapat regulasi terkait 

penataan dan pemulihan lingkungan hidup yaitu pertambangan 

minerba dikelola berasaskan: a). manfaat, keadilan dan 

keseimbangan; b). Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c). 

Partisipatif, transparansi, akuntabilitas; d). Berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan.



LON FULLER

 Menurut Fuller, kriteria yang harus 

dipenuhi oleh sistem hukum agar 

berkeadilan adalah generalisasi, 

promulgasi, non-retroaktivitas, kejelasan, 

non-kontradiksi, tidak mengharuskan hal 

yang tidak mungkin, konsisten di setiap 

waktu, dan persamaan antara tindakan 

pejabat dan aturan yang dideklarasikan.



TERIMAKASIH


