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PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latarbelakang dan rmnusannva

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak ditemu- 

kan pengertian tentang pertambangan, bahkan istilah pertam- 

bangan tidak ada. Meskipun tidak disebutkan di dalara UUPA, 

tetapi dari ketentuan pasal 8 UUPA dapat disimpulkan adanya- 

ketentuan yang berhubungan dengan pertambangan. Pasal 8 

UUPA berbunyi sebagai berikut: "atas dasar hak menguasai 

dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pe- 

ngambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh b u 

mi, air, dan ruang angkasa". Jika kita perhatikan susunan 

kata-katanya yang digunakan tersebut terdapat kata pengam- 

bilan kekayaan alam, Kekayaan alam ini mencakup di dalam- 

nya mengenai pertambangan.

UUPA hanya ffiengatur penggunaan hak-hak atas permu- 

kaan bumi, air,dan ruang angkasa. Menurut pasal 4 ayat 2 

UUPA hak-hak atas tanah hanya memberi wewenang untuk mem-* 

pergunakan hak-hak atas perraukaan bumi saja, maka wewenang 

yang bersuraber dari padanya tidak mengenai kekayaan alam 

yang terkandung di dalam tubuh bumi, air, dan ruang ang

kasa, oleh karena itu, untuk pengambilan kekayaan alam 

diperlukan peraturan tertentu sebagai dasar bagi perundang- 

undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Sejak proklamasi kemerdekaan R I , pertambangan dia

tur di dalam Indonesische Mijmvet tahun 1907. Pada tan^gal

BAB I

1

— * IK

UNJV£KiJTAS AiRi,ANGGA’

A I L R a b a  y  a
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14 Oktober I960 Mijnwet tersebut dicabut dan diganti dt.n^an 

Hndang-undang "To, 37 Tahun I960, LN N-j. 119. Yang ini ke- 

mudian diganti lagi dengan IJndang-undang Mo. 11 Tahun 1967, 

LN No. 22, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, 

selanjutnya disingkat UUPP, yang pelaksanaanya diatur.de- 

ngan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun \j&).

Menurut pasal 2 huruf a ViUPP, bahwa yang dimaksud 

dengan bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mi- 

neral, biji-biji dan segala macam batuan yang merupakan 

endapan alam.

Sebagai salan satu sumber daya alam yang merupakan

modal dasar pembangunan, maka pengelolaan pertambangan

perlu diupayakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan sumber daya alam ini harus diusahakan scdemi-

kian rupa agar tidak sampai menimbulkan kerugian bagi ma-

syarakat dan lingkungan sekitar areal pertambangan. Hal

ini sejalan dengan bunyi konsiderans UUPP pada menimbang

yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan eko- 
nomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang 
adil dan makmur raateriil dan spirituil berdasarkan 
Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya 
untuk mengolah dan merabina segenap kekuatan ekonomi 
potensial di bidang pertambangan :;.enjadi kekuatan eko
nomi riil.

Pengelolaan sumber daya alam pertambangan juga ha- 

rus memperhatikan fungsi dan peranan sumber daya alam ter

sebut agar tetap bermanfaat secara terus raenerus bagi ke- 

seimbangan kehidupan manusia, oleh karena itu, pengelola- 

annya tidak boleh hanya bertujuan raencari keuntungan saja, 

tetapi juga harus memperhatikan segi kelestariannya. Jika
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pihak pengelola, dalam hal ini pemegang kuasa pertambangan, 

hanya mementingkan nilai ekonomisnya saja,. maka manfaat 

yang akan. diperoleh hanya akan berlangsung dalam jan'gka 

waktu yang relatif pendek,. karena sumber daya alam mempu- 

nyai batas-batas tertentu untuk dimanfaatkan yang tidak bo- 

leh dihabisi, lebih-lebih terhadap sumber daya alam yang 

tidak dapat dipe'rbaharui#

Dengan semakin besarnya volume pembangunan akan 

bertambah pula pemakaian bahan tambang untuk keperluan 

pembangunan*. Cara penggalian bahan galian batu kapur sangat 

mudah. Setiap orang dapat melakukannya, baik sendiri-sendi- 

ri maupun secara bersama-sama, baik dengan menggunakan te- 

naga mabusia maupun dengan menggunakan mesin-mesin yang 

modern sampai dengan cara peledakan* Bahan galian batu k a 

pur ini sebagian besar terdapat pada permukaan atau dekat 

dengan permukaan bumi/tanah* Dengan demikian, akibat pen g 

galian yang kurang memperhatikan kondisi alam dan keadaan 

sekitarnya jelas akan mengganggu lingkungan hidup dimana 

kegiatan penggalian dilakukan.

Dalam pembahasan ini saya batasi ruang lingkupnya 

pada penggalian batu kapur di Kabupaten Gresik oleh PT S e 

men Gresik (Persero)*

Berdasarkan uraian di atas, maka saya susun urutan 

permasalahan sebagai berikut:

1 . bagaimana arti dan fungsi tanah pertambangan?;

2 . bagaimana hubungan hukum usaha pertambangan dengan 

hak atas tanah di dalam areal pertambangan?;

3 *- bagaimana praktek penyelesaian terhadap permasala-
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han yang timbul berkaitan dengan adanya usaha per

tambangan?.

2# Pen.lelasan Judul

Dalam skripsi ini saya mcnggumakan judul "Permasa- 

lahan Yang Timbul Dalam Penggalian Batu Kapur Dan Cara Pe- 

nyelesaiannya Oleh PT Semen Gresik".

Agar lebih jelas, akan saya uraikan judul skripsi tersebut 

sebagai berikut:

permasalahan yang timbul berarti suatu hal yang mun- 

cul keluar/namoak yang harus diselesaikan; 

dalam penggalian berarti pada waktu atau selama pro- 

sec mernbuat lubang dalam tanah pertambangan atau de

ngan cara lain untuk mengambil sesuatu; 

batu kapur adalah batuan sedimen berwarna putih, ke- 

labu atau warna lain yang teriiri dari unsur kalsium 

karbonat. Batu kapur selain untuk pembuatan gamping 

dan batu bata putih juga digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan semen;

cara penyelesaian berarti suatu jalan yang harus di- 

tcnpuh dalam proses me.:;ecahkan masalah hingga tnenjadi 

baik berkaitan dengan adanya proytk penggalian bahan 

galian batu kapur;

PT Semen Gresik adalah suatu perusahaan (Perseroan) 

yang bergerak dalam industri pembuatan semen yang 

menggunakan bahan baku berupa batu kajur. PT Semen 

Gresik merupakan suatu badan usaha yang modalnya dimi- 

liki oleh Negara. Badan usaha scmacara ini disebut Ba-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERMASALAHAN YANG TIMBUL ... RAHMAT SUMARSONO WINDUBANDONO



5

dan Usaha Milik Negara (BUMN).

3* Alasan Pemilihan Judul

Menyongsong era tinggal landas yang semakin dekat 

membawa konsokuensi pada pembangunan di segala bidang, ba- 

ik mengenai pembangunan manusianya maupun pembangunan ma- 

terial/fisik. Dalam hal pembangunan fisik, yaltu untuk p e m 

bangunan gedung-gedung jelas akan menggunakan semen, seda- 

ngkan bahan baku pembuatan semen adalah batu kapur.Dengan 

meningkatnya kebutuhan akan semen akan meningkat pula ting- 

kat kebutuhan akan batu k$pur, keadaan semacam ini dapat 

mendorong terjadinya pengambilan bahan galian batu kapur 

6ecara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Dengan demikian sangat perlu diperhatikan beberapa 

hal agar pengambilan bahan galian ini tidak sampai meng- 

ganggu keseimbangan lingkungan tempat penggalian dilakukan. 

Juga perlu diperhatikan mengenai cara-cara penggalian yang 

benar agar bahan galian tersebut meaipunyai waktu yang cu- 

kup lama untuk dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan 

datang.

Ada a n g gapan, b&hwa sebuah perusahaan (perseroan) 

dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak pernah mengala- 

mi kesulitan-kesulitan. Hal ini disebabkan adanya anggapan, 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat ■ 

dengan pemerintah, sehingga dia dengan mudahnya mempero- 

leh fasilitas-fasilitas yang menunjang berlangsungnya u- 

saha penggalian/pertambangannya.

Saya memilih Kabupaten Gresik sebagai daerah pene-
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litian, karena daerah ini banyak raempunyai deposit bahan 

galian batu kapur yang banyak diusahakan. Cara -pengusahaan 

nyapun boragam, ada yang mernanfaatkan secara langsung ba

tu kapur tersebut dan ada pula yang masih memerlukan pe- 

ngolahan selanjutnya, tergantung dari jenis usahanya, o- 

leh karena itu, melalui skripsi ini saya ingin mengetahui 

lebih jauh mengenai batas-batas penggalian yang dilakukan 

oleh PT Semqn Gresik masih boleh dilakukan dan apakah sc- 

tiap permohonan izin usaha pertambangan oleh badan usaha 

selalu diberikan oleh pemerintah.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, saya pi- 

lih penggalian yang dilakukan oleh PT Semen Gresik.

4 . Tu.iuan Penulisan

Ada dua tujuan yang hendak saya capai dalam penu

lisan skripsi ini. Pertama, skripsi ini saya tulis untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 

hukum pada Fakultas H u k u m .Universitas Airlangga. Kedua, 

saya berharap dapat sedikit memberi garnbaran tentang bagai

mana pelaksanaan penggalian batu kapur, kemudian mengiden- 

tifikasikan beberapa masalah . yang timbul berkaitan dengan 

penggalian tersebut serta cara-cara penyelesaiannya.

5. Metodologi

1.. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan ini saya menggunakan cara pende

katan Juridis-Sosiologis, yaitu dengan cara menguraikan 

garnbaran secara umum mengenai pertambangan ditinjau dari 

segi teori hukura dan peraturan-peraturan yang berlaku,
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baik mengenai pengertian, fungsi, penggolongan bahan ga

lian dan pelaksanaan usaha pertambangan. Pari uraian ju-

ridis ini kemudian dibandingkan dengan praktek usaha per

tambangan yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

Untuk penulisan skripsi ini saya memperoleh data 

dari dua sumber, yaitu:

a. data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari stu- 

di kepustakaan berupa literatur dan bacaan lain yang 

menunjang;

b. data primer, yaitu data yang diperoleh dari penga- 

matan di lapangan pada areal pertambangan PT Semen 

Gresik dan hasil v/awancara dengan Kepala bagian Hu- 

kura, Tanah dan Perizinan (HTP) PT Semen Gresik, Staf 

HTP PT Semen Gresik, Kepala Seksi Penggalian PT S e 

men Gresik,

3. Prosedur Pengurnpulan dan Pengolahan Data

Untuk pengurnpulan data yang b^rhubungan dengan teo- 

ri diperoleh dari literatur dan bacaan lain yang menunjang, 

sedangkan untuk materi yang berhubungan dengan praktek di 

lapangan diperoleh dari pengamatan dan wav/ancara.

k* Analisis Data

Dari data yang terkumpul, baik dari literatur dan 

bacaan lain yang menunjang serta dari hasil pengamatan dan 

wawancara kemudian dapat diketahui beberapa permasalahan 

yang ada. Dari beberapa permasalahan yang ada tersebut

baru dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif, 

lanjutnya dari hasil analisa ini dipergunakan unr.uk men-
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cari faktor-faktor yang menjadi peny-.bab timbulnya bebe- 

rapa permasalahan.

6. PertangKun/t.iawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini saya membaginya menja- 

di lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pendahuluan s.aya letakkan pada bab I, karena penda- 

huluan sebagai pedoman untuk menguraikan bab-bab balrikut- 

nya dan merupakan pengantar yang member! garnbaran secara 

umum mengenai pokok-pokok permasalahan,

Dalam bab II saya letakkan mengenai arti dan fung- 

si tan&h pertambangan dengan maksud apabila terlebih dahu- 

lu mengerti dan memahami mengenai arti dan fungsi tanah 

pertambangan, maka akan memudahkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang masalah pertambangan*

Dalam bab III saya letakkan mengenai hubungan hu- 

kum U6aha pertambangan dengan uak atas tanah yang ada di 

dalam areal pertambangan dengan tujuan agar pembaca me- 

ngrti bagaimana hubungan hukum usaha pertambangan dengan 

hak atas tanah di areal pertambangan serta batas-batas u- 

saha pertambangan yang masih diperbolehkan.

Dalam bab IV saya letakkan mengenai praktek penye- 

lesaian terhadap permasalahan yang timbul, karena dalam 

bab sebelumnya menirabulkah beberapa permasalahan yang ha

rus di selesaikan, jadi dalam bab IV ini merupakan uraian 

cara-cara yang ditempuh terhadap permasalahan yang timbul.

Dalam bab terakhir, yaitu bab V saya letakkan me

ngenai penutup, karena penutup merupakan rangkuman atau
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kesimpulan dan saran-saran dari uraian mengenai beberapa' 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
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BAB II

ARTI DAN FUNGSI TANAH PERTAMBANGAN

I* Tanah Pertambangan dan Fungsinva

Menurut UUPA yang dimak^ud dengan tanah ialah per- 

mukaan buini. Dasar hukumnya ialah pasal 1 ayat 4 jo. pasal 

4 ayat 1 UUPA. Menurut Moh. Soerjani, I:ofiq Ahmad, dan Ro- 

zy Munir, tanah merupakan kumpulan di tubuh alam di atas 

permukaan bumi yang raengandung benda-benda hidup dan mam- 

pu mendukung pertumbuhan tanaman.1

Adapun mengenai pertambangan tidak didapatkan pe- 

ngertiannya secara jelas baik di dalam UUPA maupun di da

lam IJUPP. Di dalam pasal 2 huruf a UUPP hanya dijelaskan 

mengenai pengertian bahan galian, yaitu unsur-unsur kirnia, 

mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan terma- 

suk batu mulia yang merupakan endapan alam.

syarat untuk discbut sebagai bahan galian atau ba

han tambang adalah harus dalam bentuk endapan alam, dan 

ciri-cirinya ialah terdapat secara tidak merata di atas . 

permukaan bumi maupun di bavvah permukaan bumi dan keadaan- 

nya masih bercampur dengan tanah atau bahan baku lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 2 huruf k UUPP 

mengenai Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, yaitu meli-

Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir, Ling
kungan: Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangu
nan . cet. pertama, Ul-Press, Jakarta, 1937, h. 39

10
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puti seluruh kepulauan, tanah di bavvah perairan, dan papa- 

ran benua (Continental Shelf) kepulauan Indonesia, Penger- 

tian Perairan Indonesia seperti yang termuat dalam Undang- 

undang No. 4 PrP tahun i960, yaitu mencakup Laut V/ilayah 

Indonesia berserta Perairan Pedalaman Indonesia. Sodangkan 

yang diraaksud dengan paparan benua (Continental Shelf), se

perti yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang No.

4 PrP.Tahun I960 adalah dataran kontinental seperti yang 

diartikan oleh dunia internasional, yaitu semua daerah di 

bawah permukaan air dari pantai ke arah laut yang mengan- 

dung kekayaan alam.

Dalam memeri penjelasannya, yang dimaksud dengan 

dataran kontinental adalah semua daerah di bawah permukaan 

air dari pantai ke arah laut dimana di dalamnya air masih 

memungkinkan penyelidikan dan pengamatan hasil-h&sil sura- 

ber kekayaan alam dari dasar laut dan dari tanah yang ada 

di bawahnya.

Pengertian tersebut dalam hukum internasional mem- 

bawa konsekuensi, bahwa v/ilayah hukum pertambangan Indone

sia tidak hanya meliputi perairan Indonesia (Laut V/ilayah

dan Perairan Pedalaman), tetapi juga daerah di luar batas

2
Perairan Indonesia.

Penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta keka

yaan alam yang ada di bawahnya adalah karunia Tuhan Yang

Boedi Harsono, UUPA. Se.jarah Penyusunan. Isi dan 
Pelaksanaann.ya. Djambatan, Djakarta, 19£>3, h. lSo,

p
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S U R A B A Y A  __

Mahaesa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemak- 

muran rakyat. Pernyataan ini adalah dasar yang diletakkan 

dalam UUPP, dengan demikian Negara menguasai semua bahan 

galian dengan eepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara dan 

kemakmuran rakyat. Ini tidak dapat lepas dari pasal 33 ayat 

3 UUD I9k5> karena meraang merupakan irnplementasi dari pada- 

nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat saya simpul- 

kan mengenai pengertian pertambangan, yaitu suatu proses 

untuk memanfaatkan suatu sumber daya alam/kekayaan alam 

yang berupa bahan-bahan galian yang terdiri dari unsur-unsur 

kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala raacam batuan 

yang merupakan endapan alam dan yang terdapat dalam wilayah 

hukum pertambangan Indonesia. Pertambangan ini dikuasai s 

oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.

Pada saat ini kita akan memasuki tahap tinggal lan- 

das, yang berarti program-program pembangunan diadakan 

dengan menggunakan kekuatan sendiri. keadaan demikian meng- 

haruskan bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mencapai 

tujuan pembangunan nasional.

Demi terlaksananya pembangunan ini, diperlukan da- 

na dalam juralah yang memadai, untuk itu, walaupun sebagai 

negara agraris; sektor pertambangan memegang peranan yang 

tidak kalah pentingnya. Di dala:r. konsideran^ UUPP dijelas 

kan b a h w a * sektor pertambangan dimaksudkan untuk raemper- 

cepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam me-
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nuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil

spirituil berdasarkan Pancasila. Ini kumudian dipertegas

lagi di dalam GBHN, bahv/a:

Pembangunan pertambangan diaralikan pada pemanfaatan 
sebesar mungkin kekayaan tambang bagi pembangunan na- 
sional dan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi 
industri dalam negri, meningkatkan ekspor dan peneri- 
maan n e g a r a ,*serta memperluas kesempatan berusaha dan 
lapangan kerja. Pembangunan pertambangan terutama di
lakukan dengan penganekaragaman hasil tambang serta 
pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Untuk 
itu perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas upa- 
ya inventarisasi dan peraetaan, eksplorasi serta eks? 1 
ploitasi kekayaan tambang dengan memanfaatkan teknolo- 
gi yang tepat.^

Pada penggalian batu kapur yang dilakukan oleh PT 

Semen Gresik, mempunyai fungsi yang tidak kecil. Sebagai 

suatu industri penghasil semen yang menggunakan bahan ga

lian batu kapur, PT Semen Gresik dapat memberi sumbangan/ 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan pendapatan 

Negara. Masalah tenaga kerja juga dapat teratasi, mengingat 

PT Semen Gresik termasuk perusahaan besar sehingga meinbu- 

tuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Keberadaan PT Semen 

Gresik ternyata dapat mendorong terjadinya peningkatan ke- 

sejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan pesatnya 

tingkat pembangunan daerah Greuik, jadi, walaupun secara 

tidak langsung, tanah pertambangan yang diperlukan oleh PT 

Semen Gresik untuk menunjang keperluan industri dapat mem- 

bawa kesejahteraan masyarakat.

^TAP MPR-RI NOMOR II/MPR/1988, tentang G B H N . Sekre- 
tariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1988, 
h. 40.
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2. Penggolongan Bahan Galian

Semua bahan galian yang ada di dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional, oleh 

karena itu dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besar kemakmuran rakyat. Pengertian bahan galian merupakan 

pengertian yang masih luas, karena memang bahan galian mem- 

punyai jenis yang beragam, untuk itu diadakan pembagian 

jenis-jenis bahan galian menjadi tiga golongan besar, se- 

bagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UUPP jo. pasal 1 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, tentang Penggolon 

ngan Bahan Galian, yaitu:

a. golongan bahan galian yang strategis;

b. golongan bahan galian yang vital;

c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam 

golongan a dan b.

Pembagian bahan-bahan galian tersebut dalam golongan 

strategis, vital dan yang tidak termasuk strategis dan vi

tal tersebut didasarkan atas sifat masing-masing bahan ga

lian itu sendiri dan bagaimana Negara memandabg pada bahan 

galian yang akan dikerjakan torsebut*

Bahan galian digolongkan dalam golongan strategis, 

karena bahan galian tersebut sangat strategis untuk men- 

jamin perekonomian Negara ataupun untuk pertahanan dan ke- 

amanan Negara, sedangkan yang termasuk dalam golongan stra

tegis menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2? Tahun 

1930 adalah:

a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
b. bitumen padat, aspal;
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c. antrasit, radium, batu bara, batu bara muda;
d. uranium, tharium, dan bahan galian radio aktif la- 

innya;
e. nikel; kobalt;
f. titnah.

Bahan galian digolongkan dalam golongan vital, kar e 

na dianggap penting, yaitu yang secara langsung dapat men- 

jamin hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 1 huruf b 

Peraturan Pemerintah No, 27 Tahun 1930, golongan bahan g a 

lian yang vital adalah:

a. besi, mangan, rnolibden, khrom, wolfram, vanadium 
ti t a n ;

b. bauksit, tembaga, timbal, seng;
c. emas, platina, perak, air raksa, intan;
d. arsin, antimon, bismut;
e. ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka 

lainnya;
f. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
g. kriolit, fluorspar, barit.

Bahan galian digolongkan dalam golongan yang tidak 

termasuk bahan galian srtategis dan vital, karena bahan 

galian ini tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya 

jumlah bahan galian tersebut. Yang termasuk golongan ini 

menurut pasal 1 huruf c Peraturan Temcrintah No. 2? Tahun 

1930 adalah:

a. nitrat-nitrat, fosfat fosfat, garain batu (halite);
b. asbes, talk, mika, grafit, magnetit;
c. yarosit, leusit, tawas balum, oker;
d. batu permata, batu setengah permata;
e. pasir kwarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit;
f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatonal, 

batu serap;
g. batu kapur, dolornit, kalsit;
h. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, pasir. 

Penggolongan bahan galian tersebut di atas tidaklah

mutlak. Sejalan dengan kenajuan teknologi di bidang pertam

bangan, maka pengambilan bahan tambang sudah tidak lagi
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dilakukan dengan cara-cara tradisional, yang lebih banyak 

menggunakan tenaga manusia, melainkan dengan menggunakan 

mesin-mesin modern, bahkan dengan cara peledakan, hal ini 

sangat memungkinkan suatu bahan galian yang semula terma

suk dalam golongan tertentu dimasukkan dalam golongan yang 

lain, selain itu waktu juga raemainkan peranan yang penting 

dalam penggolongan bahan galian tersebut di atas, umparaa- 

nya dalam Mijnwet tidak disebutkan mengenai endapan alumi

nium, karena saat itu logam ini belum memainkan peranan 

yang penting,^

Sebagai suatu perusahaan penghasil semen yang meng- 

gunakan bahan baku utama berupa batu kapur, maka bahan ga

lian yang diusahakan oleh PT Semen Gresik termasuk bahan 

galian golongan c, yaitu yang tidak termasuk bahan galian 

yang strategis dan vital, namun, apabila dilihat dari ha

sil industrinya, yaitu semen, .sebagai barang yang sangat 

dibutuhkan, maka dapat digolongkan sebagai kebutuhan yang 

semi vital.

3* Kuasa Pertambangan

Dalam hal pertambangan , hak menguasai dari Negara 

secara singkat dinyatakan dalam pasal 1 UUPP, yaitu sega- 

la bahan galian yang terdapat di dalam wilayah hukum per

tambangan Indonesia yangvfflkrupakan endapan-endapan alam 

sebagai karunia Tuhan Yang Mahaesa, adalah kekayaan N asi

onal Bangsa Indonesia dan oleh karonanya dikuasai dan di-

Rainir Dhadar, Kksplorasi Kndapan Bahan G a l i a n . 
G.S.B.-Bandung, h. 5*
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pergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rak- 

yat. Undang-undang ini tidak memuat secara jelas mengenai 

apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh Negara■sebagaimana 

dalam UUPA, akan tetapi dalam penjelasannya ditemukan per- 

nyataan sebagai berikut, mengenai semua bahan galian yang 

terkandung di dalam bumi dan wilayah hukum pertambangan 

Indonesia dinyatakan, bahv;a bahan galian tersebut adalah 

karunia Tuhan Yang Mahaesa dan dikuasai oleh Megara. Per- 

nyataan ini adalah dasar yang diletakknn dalam UUPP. Dengan 

adanya pernyataan ini Negara menguasai semu .3 bahan galian 

dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara serta k e 

makmuran rakyat, karena bahan galian tersebut adalah meru

pakan kekayaan Nasional.

Dikuasai dalam pasal 1 UUPP ini bukan berarti dimi- 

liki, dalam artian Negara bukan sebagai pcrnilik cogala b a 

han galian (penjelasan pasal l^^UUPP) ia melakukan ueiaha 

pertambangan sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Negara 

dan Bangsa, karena telah memberikan jasa kepada Negara dan 

bangsa dengan' melakukan usaha pertambangan itu, maka kepa- 

danya diberikan penggantian jasa. Penggantian jasa inilah 

yang raenjadi milik pemegang kuasa pertambangan.^

Mengenai penguasaan bahan galian ini dapat disim- 

pulkan juga dari pt-njelasan Undang-undang No. 44 PrP Tahun 

I960, yang antara lain berbunyi, bahwa berdasarkan pasal 

33 ayat 3 UUD 1945> maka Bangs Indonesia memberi kekuasa-

^Boedi Harsono, UUPA. Se.jarah Penyusunan. I s i , dan 
Pelaksanaann.va. Djambatan, Djakarta 1971, h. 346
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an kepada Negara RI untuk mengatur, memelihara, dan meng

gunakan. Rerhubung Negara hanya mempunyai hak menguasai, 

maka tidaklah dapat diberikan kepada perusahaan Negara hak- 

hak lain lebih dari hak uienguasai itu, oleh karena itu di

berikan dalam bentuk kuasa pertambangan.b

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penger

tian pertambangan adalah suatu wewenang yang diberikan 

oleh Negara kepada pemohon untuk melakukan suatu usaha 

pertambangan.

Pemegang kuasa pertambangan eknplorasi dan eksploi- 

tasi baru dapat merailiki bahan galian yang telah digali 

atau ditambangnya bila telah memcnuhi kewajiban tentang 

pembayaran iuran, yaitu iuran tetap, iuran eksplorasi, dan 

iuran eksploitasi.

3 .1 . bentuk kuasa pertambangan

Dengan memperhatikan sifat usaha pertambangan, b a 

han galian yang akan ditambang, dan pihak yang diberi kua

sa pertambangan, maka kuasa pertambangan dapat diberikan 

dalam bentuk:

a. penugasan pertambangan, yaitu kuasa pertambangan
yang diberikan oleh Menteri Pertambangan kepada 
instansi pemerintah yang bukan berbentuk perusahaan 
atau yayasan, berupa penugasan untuk welakttkan sua
tu usaha pertambangan bahan galian yang termasuk 
golongan a atau b. IJsaha tersebut terutama tertuju 
untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usa
ha inventarisasi kekayaan Nasional Indonesia atau 
berupa pembukaan v/ilayah baru yang semata-mata ber- 
tujuan untuk mencari keuntungan;

6 I b i d . , h. 3k7

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERMASALAHAN YANG TIMBUL ... RAHMAT SUMARSONO WINDUBANDONO



19

b. izin pertambangan rakyat, yaitu kuasa pertambangan 
yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melak- 
sanakan usaha pertambangan bahan galian yang terma- 
suk golongan a atau b secara kecil-kecilan dan de
ngan luas yang sangat terbatas (maksimal jangka v/ak- 
tu 5 tahun, dan luas v/ilayah pertambangan 5 hektar);

c. izin pertambangan daerah, yaitu kuasa pertambangan 
yang diberjkan oloh gubornur kepala daerah tingkat I 
untuk rnelaksanakan usaha pertambangan bahan galian 
yang termasuk golongan c. Mengenai pengaturan usaha- 
usaha pertambangan bahan galian itu uiserahkan k e 
pada pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan;

d. kuasa pertambangan, yaitu kuasa pertambangan yang 
diberikan oleh menteri pert-jmbangan kepada perusa- 
haan Nogorn, porusahaan daarah, kaperaei, pcrusaha- 
an ewasta atau perorangan untuk rnelaksanakan usaha 
pertambangan bahan galian yang termasuk golongan a 
atau b.

Pengertian kuasa pertambangan di atas tidak terma

suk pengertian kuasa pertambangan untuk rnelaksanakan usa

ha pertambangan minyak dan gas bumi. Menurut Undang-undang 

No. 44 Tahun I960, pertambangan minyak dan gas bumi hanya 

diusahakan oleh Negara dan hanya dilaksanakan oleh perusa- 

haan Negara semata.

Sebagai su-.itu industri pengha.sil semen yang menggu

nakan bahan baku utama berupa bahan galian batu kapur yang 

termasuk golongan c, maka bentuk kuasa pertambangan yang 

diperlukan adalah izin pertambangan daerah. PT Semen Gresik 

berada di Jawa Timur, maka izin pertambangan daerah dike- 

luarkan oleh Oubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

3.2. Jangka Waktu-Ktiaka. Pertambangan '

Tiap-tiap kuasa pertambangan mempunyai v/aktu yang 

tidak sama, ada yang dib.rikan dalam v/aktu 1 tahun ada p u 

la yang 30 tahun. Ke tidak samaan v/aktu ini disesuaikan de

ngan si fat masing-masing usaha pertambangan yang akan '
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dijalankan.

Kuasa pertambangan penyelidikan umurn

Untuk kuasa pertambangan penyelidikan urnu., dapat 

diberikan waktu selama-lamanya 1 tahun, apabila dalam jang- 

ka waktu yang diberikan tersebut usaha penyelidikan belura 

selesai, maka pemegang kuasa pertambangan dapat minta per- 

panjangan jangka waktu selama 1 tahun lagi.

Kuasa pertambangan eksplorasi

Jangka waktu-yang diberikan selama-lamanya 3 tahun 

atas permintaan yang bersangkutan, bila masih diporlukan 

dapat diperpanjang lagi sebanyak 2 kali, setiap kalinya 

untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangku- 

tan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya j a n g k a’waktu 

yang telah ditentukan. Dalam hal pemegang kuasa pertamba

ngan eksplorasi ingin melanjutkan dengan usaha pertambangan 

eksploitasi, maka dapat diperpanjang lagi -selama-lamanya

3 tahun untuk membangun fasilitas eksploitasi pertambangan. 

Kuasa pertambangan eksploitasi

Untuk kuasa pertambangan ini dapat diberikan waktu 

selama-lamanya 30 tahun, apabila masih diperlukan, maka 

sebelum jangka waktu berakhir, pemegang kuasa pertambangan 

ini dapat minta perpanjangan waktu. Atas hal ini Menteri 

pertambangan dapat meraperpanjang sebanyak 2 kali, yang 

masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Kuasa pertambangan pengolahan dan Pemurnian

Untuk kuasa pertambangan ini diberikan jangka wak

tu 6elama-lamanya 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 

untuk setiap kalinya l'J tahun atas permintaan pemohon.
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Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan

Untuk kedua kuasa pertambangan ini mempunyai jangka 

waktu yang sama, yaitu selama-lamanya lu tahun dan dapat 

diperpanjang setiap kalinya tahun atas permintaan yang 

bersangkutan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah 

ditetapkan.

PT Semen Gresik sebagai suatu perusahaan yang meng- 

gunakan bahan galian batu kapur yang termasuk golongan c, . 

maka kuasa pertambangan yang diperlukan alah izin pertam

bangan daerah yang mempunyai jangka waktu selama-lamanya

10 tahun, dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka 

waktu paling lama 3 tahun atas permohonan pemegang izin 

pertambangan daerah itu*
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HUBUNGAN HUKUM USAHA PERTAMBANGAN DENGAN 

HAK ATAS TANAH DI DALAM AREAL PERTAMBANGAN

1. Dasar Pertimbangan Pemilihan Lokasi

Tingkat kebutuhan akan semen dirasakan sekali sa

ngat meningkat seiring dengan pesatnya tingkat pembangunan. 

PT Semen Gresik sebagai salah satu perusahaan penghasil 

semen di Indonesia terus berusaha untuk raemenuhi kebutuhan 

tersebut.

Mula-mula PT Semen Gresik hanya berproduKsi 250.000

ton per.tahun pada tahun 1957 • Pada tahun I960 untuk per-

tama kalinya PT Semen Grsik melakukan perluasan, sehingga

kapasitas produksinya mencapai 375*000 ton per tahun, dan

pada tahun 1972 diadakan perluasan lagi hingga kapasitas

produksinya mencapai 500.000 ton per tahun. Pada tahun 1978

diadakan perluasan lagi untuk yang ketiga kalinya yang mem-

buat kapasitasnya seperti yang dimiliki sekarang ini, yai-

7
tu 1 .500.000- ton per tahun.

Dengan adanya peningkatan kapasitas produksi ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semen di pasaran sam- 

bil terus meningkatkan mutu.

Akibat dari peningkatan kapasitas produksi ini ti

dak dapat dilepaskan dengan masalah bahan baku. dalam hal 

ini borarti diporlukan areal yang luas dengan deposit batu

BAB III

^Dondy Ariesdianto, PT Semen Gresik Maju Memacu 
Produksi, S u r v a . 7 Agustus, 1990, h. 8
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kapur yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan ..tersebut.

Berkaitan dengan penyediaan bahan baku tersebut, 

maka dalam hal ini PT Semen Gresik telah menguasai areal 

yang mengandung deposit batu kapur seluas kurang lebih 600 

hektar yang meliputi 3 kecaraatan, antara lain Kecamatan 

Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecaraatan Manyar.

Kecamatan Gresik terdiri dari k desa, masing-masing 

Desa Tlogopatut, Ngipik, Kramat Inggil, dan Sidorukun. 

Kecamatan Kebomas terdiri dari 13 desa, masing-masing De- 

ea Giri, Sidomoro, Gending, Sidomukti, Randuagung, Kremba- 

ngan, Segoromadu, Gulomantung, Singosari, Klangonan, Ngar- 

gosari, Kebomas, Kawisanyar. Kecaraatan Manyar terdiri da

ri 3 desa, masing-masing Desa Pomo, Suci, dan Yosowilangon. 

Jadi secara keseluruhan areal pertambangan yang dikuasai
Q

oleh PT Semen Gresik meliputi 3 kecaraatan dan 20 desa,

Kita semua tahu, bahwa suatu perusahaan dalam raen- 

jalankan usahanya selalu berusaha untuk mendapatkan keun- 

tungan yang sebesar-besarnya dengan tingkat pengorbanan 

yang sekecil-kecilnya. Tentu hal ini tidaklah rnudah. di- 

perlukan suatu rencana yang matang agar prinsip tersebut 

dapat dilaksanakan. salah satu yang periu diperhatikari ada

lah mengenai pemilihan lokasi yang tepat.

Pemilihan lokasi ini merupakan rencana yang penting. 

Saya katakan penting,karena penentuan lokasi pertambangan 

ini berkaitan dengan tersedianya deposit bahan baku, rautu,

^V/awancara dengan Staf HTP PT Semen Gresik, tanggal 
7-9 Mei 1990.
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dan peruntukan lahan* jadi seandainya penentuan lokasi per

tambangan dilakukan secara sembarangan, dengan kata lain 

tanpa didasari pertimbangan yang matang, yaitu tanpa dida- 

hului dengan penyelidikan untuk mengetahui jumlah dan mutu 

bahan baku yang akan digali serta penyelidikan mengenai 

peruntukan lahan yang akan dipakai, maka jelas akan mempe- 

ngaruhi jalannya proses produksi secara keseluruhan dan 

bahkan tidak mustahil perusahaan yang bersangkutan akan me- 

ngalami kerugian dan pada akhirnya tutup.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya non 

ekonorais juga harus diperhatikan, yaitu yang berkaitan de

ngan aspek lingkungan hidup dan daya ilukung lahan yang ber- 

sangkutan, sehingga tidak terjadi eksploitasi lahan yang 

cenderung menguras kemampuan lahan seternpat hanya untuk m e - 

ngtsjar tujuan-tujuan tertentu yang kurang bertanggungjawab.

Apabila keadaan demikian berlangsung terus dalam 

waktu yang relatif lama tanpa ada upaya untuk menjaga agar 

tetap memberi manfaat dalam jangka panjang, maka akan se- 

makin terkuraslah kemampuannya dan akhirnya tinggallah ham- 

paran-hamparan lahan ya:ig gersang dan berlubang-lubang. 

Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi.

Berkaitan dengan hal ini pihak PT Semen Gresik se

laku pemegang kuasa pertambangan dengan areal seluas k u 

rang lebih 600 hehtar, juga mempunyai pertimbangan-pertim- 

bangan tertentu, sehingga ditetapkan daerah perbukitan k a 

pur di wilayah Kecamatan Manyar, Gresik, dan Kebomas seba

gai areal pertambangan untuk diambil batu kapurnya.
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Beberapa alasan tersebut dapat saya uraikan sebagai

b e r i k u t :

a. keadaan geografis; 

b- iklim;

o
c. kebutuhan a i r . 7

Keadaan geografisnya merupakan daerah kering, tan- 

dus dan berbukit-bukit. Tidak ada irigasi teknis yang me- 

nunjang untuk lahan pertanian.

Tklimnya adalah tropik. Hal ini berpengaruh pada po- 

la pertanian dan penggunaan lahan.

Tingkat kebutuhan air untuk keperluan hidup sehari- 

hari dirasakan sangat kurang. Untuk kebutuhan air ini diper- 

oleh dari sumber-sumber air di sekitar bukit kapur tersebut, 

padahal sumber air sangat minim.

Dengan demikian daerah yang dikuasai oleh PT Semen 

Gresik untuk areal pertambangan memang merupakan lahan yang 

tidak mungkin untuk dijadikan lahan pertanian, kalaupun ada 

hanya merupakan tegalan yang sifatnya tadah hujan. Jadi dac- 

rah tersebut memang layak untuk usaha p> rtambangan.

2. Usaha Pertambangan

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan usaha 

pertambangan adalah kegiatan yang bersangkutan dengan pe- 

ngambilan bahan-bahan galian . 10 Pada prinsipnya usaha per-

%av;ancara dengan Staf HTP PT Semen Gresik, tanggal
7-9 Mei 1990.

10Boedi Harsono, op. cit. » h.
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tambangan merupakan wewenang penuh dari Negara, oleh kar e 

na itu dikuasai oleh Negara.

Sebagai pelaksanaan penguasann Negara atas bahan 

galian dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian go

longan strategis dan vital dilakukan oleh Menteri Pertain- 

bangan. Tetapi apabila usaha pertambangan itu untuk kepen- 

tingan daerah dimana bahan galian itu ditemukan, maka M e n 

teri dapat menyernhkan pengaturan usaha pertambangan itu 

kepada pemerintah daerah tingkat I untuk bahan galian dari 

golongan b, sedang untuk golongan c diserahkan kepada pe

merintah daerah seternpat.

Berdasarkan ketentuan pasal i? UUPP, usaha pertam

bangan dapat dilaksanakan oleh:

a. instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b. perusahaan Negara;
c. perusahaan daerah;
d. perusahaan dengan modal bcroama antara Negara dan 

daerah;
e. koperasi;
f. badan atau persoroan s/.asta yang memenuhi syarat 

yang ditentukan dalam pasal 12 ayat 1 ;
g. pertambangan rakyat.

Namun apabila usaha pertambangan tersebut memerlu- 

kan teknologi yang tinggi dengan peralatan yang modern, 

sedangkan perusahaan-perusahaan dalam negri sendiri masih 

kekurangan tenaga ahli, maka pemerintah member! kesempatan 

kepada perusahaan asing yang mempunyai teknologi tinggi 

untuk ikut s^rta mengusahakan penggalian bahan-bahan galian 

di Indonesia. Keterlibatan perusahaan-perusahaan asing ter- 

scbut hanyalah bertindak sobagai kontraktor saja.

Menurut pasal 2 jo. pasal l.'j UUPP, usaha pertamba- 

ngan dapat meliputi:
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a* penyelidikan umum, yaitu p.nyolidikan secara geolo
gi umum atau geofisika, di daratan, perairan, dan 
dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk mera- 

ofeuet peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda- 
tanda adanya bahan galian pada umumnya;

b. eksplorasi, yaitu segala penyelidikan geologi per
tambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama
adanya dan sifat letakan bahan galian;

c. eksploitasi, yaitu usaha pertambancan dengan maksud 
untuk menghasilkan clan memanfaatkannya;

d. pengolahan dan pemurnian, yaitu pengerjaan untuk 
mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfa- 
atkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada 
bahan galian itu;

e. pengangkutan, yaitu segala usaha pemindahan bahan 
galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan g a 
lian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan;

f. penjualan,yaitu segala usaha penjualan bahan galian. 

Untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan tersebut

terlebih dahulu pihak yang.bersangkutan harus mempunyai ke- 

wenangan untuk itu. Kewenangan ini berupa kuasa pertamba

ngan.

PT Semen Gresik (persero) merupakan suatu badan usa

ha milik Negara (BUMN), maka usaha pertambangan yang dila- 

kukan dapat digolongkan sebagai usaha pertambangan yang 

diusahakan oleh perusahaan Negara.

3. Hubungan Hukum Usaha Pertambangan Denman Kak Atas Tanah 

Di Dalam Areal Pertambangan

Sebagai karunia Tuhan Yang Mahaesa, tanah harus di- 

pelifoara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran 

bersama. Agar tanah dapat dipergunakan dan dikelola dengan 

baik, maka penggunaan tanah yang sangat terbatas ini perlu 

diatur dan diawasi agar dapat tertib dan penggunaannya da

pat sesuai dengan jenis dan kemampuan.. tanah terhadap kea- 

daan masing-masing v/ilayah.
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Sering dijumpai adanya pemakaian tanah yang tidak 

sesuai dengan keadaan dan kcmampuan tanah itu sendiri, rai- 

salnya tanah-tanah yang keadaannya subur dipergunakan un

tuk keperluan industri, scbaliknya tanah-tanah yang keada

annya kurang subur atau tandus dipergunakan untuk keperluan 

lahan pertanian. Ada juga pemanfaatan tanah yang sudah se

suai dengan keraampuan tanahnya, namun dalam penggunaannya 

kurang memperhatikan segi ekologisnya, bahkan tidak sama 

sekali. Hal ini disebabkan adanya kepentingan ekonomis le- 

bih diutamakan, sehingga pada akhirnya akan terjadi suatu 

keadaan yang tidak diinginkan.

T)alam pemanfaatan tanah pertambangan harus diporha- 

tikan mengenai potensi dan daya dukungnya, karena penggu- 

naan suatu lahan sangat ditentukan oleh kesesuaian lahan 

untuk tujuan tertentu. Untuk raengetahui sesuai atau tidak 

perlu diadakan evaluasi menyangkut keadaan tanahnya, iklim, 

tumbuh-tumbuhan, air dan sebagainya.

Kenyataannya sering pula diju...pai pula pemanfaatan 

sumber daya alam batu kapur, baik itu dilakukan oleh pero- 

rangan, kelompok, ataupun oleh perusahaan dilakukan tanpa 

memperhatikan potensi dan daya dukung lingkungannya. Koa- 

daan yang demikian ini apabila tidak segera diatasi, akan 

menirabulkan adanya penggalian-penggalian yang tidak tertib, 

teratur, terencana yang pada akhiruy-i akan mcnimbulkan:

1. ’ .keruskkan" lingkungan;

2 . ketidak sesuaian antara kegiatan usaha dengan po

tensi sumber bahan galian yang berada dalam ling- 

kungannya;
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3 * pemborosan pemakaian batu kapur, lebih-lebih depo - 

sit batu kapur yang dikuasai PT Semen Gresik diper- 

kirakan akan habis dalam waktu antara 10 sampai 13 

tahun lagi.’1'*1’

Dalam hal penyediaan batu kapur, Pihak PT Semen Gre

sik harus memperhatikan hak atas tanah yang ada pada areal 

pertambangan. Sebelumnya telah diterangkan, bahwa usaha per- 

pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah yang bersang

kutan telah memiliki kuasa pertambangan. Sehenarnya masih. 

ada hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha per- 

tarabangan., yaitu mengenai hak atas tanah yang terdapat di 

atas areal pertambangan»

Hal ini berarti pihak pemegang kuasa pertambangan 

berhadapan dengan pihak pemegang hak atas tanah. Menurut 

Boedi Harsono, pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk

memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan untuk melakukan

12
usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pengertian ini tidak berarti, bahwa dengan adanya 

kuasa pertambangan, maka pemegang kuasa pertarubangan dapat 

langsung memanfaatkan tanah pertambangan tersebut, tetapi 

terlebih dahulu harus diselesaikan. mengenai pembayaran 

ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah*

Lebih lanjut menurut Boedi Harsono, dijelaskan, bah-

^ \ fawancara dengan Staf HTP PT Semen Gresik, tanggal 
7-9 Mei 1990.

Boedi Harsono, o p . c i t .. h.
12
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wa pemegang kuasa pertambangan v/ajib mombayar ganti rugi 

atas kerugian yang ditimbulkan pada segala sesuatu yang 

berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di da

lam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya 

baik sengaja ataupun tidak. Rila usaha pertambangan eks- 

plorasi dan eksploitasi dilakukan atuu cud.ih rriulni tetapi 

belum membayar ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, 

maka atas permintaan yang punya tanah usaha pertambangan 

tersebut bisa dibatalkan.

Pengertian pemberian ganti rugi tersebut di atas 

tidak sama dengan pengertian pemberian ganti rugi dalam 

hal terjadi- pembebasan tanah. Dalam pengertian ini p*?mbe- 

rian ganti rugi adalah berkaitan dengan pengatnbilan bahan 

galiannya saja, jadi tidak termasuk hak atas tanahnya. Da

lam pembebasan tanah pemberian ganti rugi berkaitan dengan 

hak atas tanahnya.

Dalam praktek, subelum melakukan usaha pertambangan,

pihak PT Semen Gresik terlebih dahulu mernbebaskan tanah

yang akan diambil bahan galiannya. Dengan adanya pembebasan

tanah, maka tanah menjadi tanah Negara. Dari tannh Negara

ini kemudian dimohonkan menjadi hak pakai, selanjutnya

dengan dilampiri bukti pembebasan tanah dan ccrtifikat hak

l7)pakai diajukan kuasa pertarnbangannya. -

Dengan men’ggunakan cara tersebut di atas, pengam-

^V-'awancara dengan Kepala Bagian HTP PT Semen Gre
sik, tanggal 13 November, 1991-
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bilan batu kapur untuk kepentingan produksi akan terjamin

rutinitasnya, karena memanfaatkan bahan galian yang berada

pada areal yang telah dikuasai. Apabila nanti usaha pertam-

bangan sudah berhenti sama sekali, dalau arti sudah tidak

ada kegiatan produksi sama sekali, maka tanah kembali men-

jadi tanah Negara.

Dari dua cara pemberian ganti rugi tersebut di atas,

ternyata pemegang hak atas tanah lebih rnenyukai cara pem

berian .ganti rugi melalui pernbebasan hak atas tanah. Dengan 

pembebasan hak atas tanah pemegang hak atas tanah merapero- 

leh ganti rugi yang cukup banyak, hal ini berarti pembeba- 

san tanah oleh PT Semen Gresik lebih banyak membov.n manfaat 

bagi penduduk.
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B A B  IV

PRAKTEK PENYELKS A I AN T E R H A D A P  PERMASALAHAN 

YANG TTMBUL DALAM USAHA PERTAMBANGAN

Tanah sangat erat emxcilX hnbungannya dengan keliidu- 

pan manusia. Setiap orang pasti memerlukan tanah, bahkan 

tidak hanya dalam kehidupannya saja, untuk matipun manusia 

masih memerlukan sebidang tanah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai manusia 

terbatas sekali, sementara jumlah manusia yang berhajat ter- 

hadap tanah senantiasa bertambah. Pertambahan bukan saja 

karena jumlah manusia yang brtambah banyak yang memerlukan 

tanah untuk tempat-tempat pemukiman, tetapi kemajuan dan 

perkembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan teknolo- 

gi menghendaki pula tersedianya areal tanah yang banyak, 

misalnya untuk perkebunan, perternakan, perkantoran, tem- 

pat hiburan, jalan-jalan untuk perhubungan, dan uniuk ke- 

perluan Industrie

Sehubungan dengan hal di atas, bertambah lama dira- 

eakan seolah-olah luas tanah menjadi compit, menjadi sedi- 

kit, sedangkan kebutuhan selalu bertambah, maka tidak heran 

kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi.

m idak seimbangnya antara persediaan tanah dengan 

kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai per- 

soalan yang banyak seginya.

Berkaitan dengan pembahaean skripsi ini, maka ada 

beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan adanya 

pengambilan batu kapur pada tanah areal pertambangan yang

32
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dikuasai oleh PT Semen Grsik.

1. Batas Pelaksanaan Pen/Dalian Batu Ka^ur

Seperti yang telah saya sebutkan pada uraian terda- 

hulu, bahwa devvasa ini pembangunan berjalan dengan pesat.

Hi sana-sini banyak bermunculan bangunan, baik untuk per- 

tokoan, peruraahan, perkantoran ataupun untuk keperluan i n 

dustri.

Pembangunan berarti mengubah dari yang belui:: ada 

monjadi sesuatu yang ada. Dalam hal ini berarti raengolah 

sumber daya alam batu kapur untuk dijadikan semen, narnun, 

orang sering lupa, bahwa tin.iakan-tindakannya untuk meng- 

olah dan mengubah sember-sumber daya alam tersebut dapat 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sangat 

mungkin terjadi, mengingat pemanfaatan sumber-sumber daya 

alam tersebut hanya mengojar nilai £konoinisnya saja, semen- 

tara segi pemeliharaan dan pelestariaunya kurang mendapat 

perhatj.an, oleh karena itu, perlu ada pembatasan-pembata- 

san pengelolaan sumber daya alam.

Adalah kewajiban bagi setiap v/arga Negara untuk riien- 

jaga kelestarian kekayaan alam Indonesia. Seperti yang c.'i- 

maksud dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Mo. Tahun 19Q?. 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

ITidup, bahwa setiap orang v/ajib memelihara lingkungan hi

dup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pence- 

marannya, fcedangkan yang dimakcud dengan orang monurut pen- 

jelasan pasal 5 ayat - 1  undang-undang tersebut di atas ada

lah scorang, sekelompok orang atau badan huku:ii. Dalam hal 

ini maka setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha
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v/ajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi 

dan seimbnng untuk menunjang pembangunan yang berkesinam- 

bu n g a n .

: Pihak Semen Gresik stlaku pomegang kuasa pertnmba*

ngan harus benar-benar memperhatikan ketentuan dalam undan 

undang tersebut, agar pelaksanaan penggalian batu kapur ti 

dak menimbulkan hal-hal yang tidak mcrugikan kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini pihak PT Semen Gresik mcngambil 

langkah-langkah sebagai berikut:

a. kedalaman penggalian batu kapur tidak boleh lebih 

rendah dari sumber air tanah yang berada di sekitar 

lokasi penggalian, hal ini untuk menghindari terse- 

dotnya sumber air tanah tersebut ke daerah galian;

b. menyesuaikan kegiatan usaha dengan daya dukung l a 1- 

h a n ;

c. diad-'kan penghijauan di sekitar lokasi bekas dae

rah galian dengan penanaman pohon-pohon ptlindung 

untuk menghindari bahaya tanah longsor.lif

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 Perda 

Mo. 40 Tahun 1981 tentang Pertambangan Bahan Galian Golo

ngan C Di Jawa Timur, yang mewajibkan setiap orang atau 

badan hukum untuk memelihara kelestarian sumber daya alam 

dan lingkungan hidup serta mencegah kerusakannya.

Masalah yang tidak kalah pentingnya yang harus di- 

pcrhatikan adalah mengenai keboradcan makam pada areal

'awancara dengan Kepala Seksi Penggalian PT Semen 
Gresik, tanggal 18 Mei 1?90.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERMASALAHAN YANG TIMBUL ... RAHMAT SUMARSONO WINDUBANDONO



35

pertambangan PT Semen Gresik, padahal justru daerah tcrse- 

but akan di ambil batu kapurnya, atau dengan kata lain, 

penggalian yang akan dilakukan akan melewati/mengenai tanah 

raakam tersebut. Dengan keadaan semacam ini, maka pihak PT 

Semen G r e s i k■tidak dapat dengan seenaknya menggali batu k a 

pur tanpa memperhatikan keberadaan makam tersebut, apalagi 

dengan menggusui’nya begitu saja*

Pitegaskan dalam pasal 16 ayat 3 butir a i’UPP, bah

wa wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasar kuasa per

tambangan tida^ meliputi tempat-tempat kuburan, tempat-tem- 

pat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya 

jalan-jalan umum, jalan-jalan kereta api, saluran air, lis- 

trik, gas dan sebagainya.

Untuk raenghadapi masalah yang demikian ini, ada dua 

cara yang ditempuh oleh PT Semen Gresik selaku pemegang k u 

asa pertambangan, yaitu:

1 . makam tetap dibiarkan berada pada tempatnya;

2 . makam dipindahkan ke tempat lain.

Untuk makam yang tetap atau tidak dipindahkan, ti

dak berarti PT Semen Gresik bolch melakukan penggalian b e 

gitu saja, memang di dalam UUPP tidak dijelaskan secara 

rinci pengaturannya, namun tetap harus diingat, bahwa se

tiap kegiatan usaha tidak boleh hanya mementingkan faktor 

ekonomisnya saja, tetapi harus tetap memperhatikan faktor 

lain, dalam hal ini mengenai keberadaan makam. Oleh kare

na itu, dalam pelaksanaannya usaha penggalian harus diusa- 

hakan sedemikian rupa agar makam yang bersangkutan tetap 

aman. Mengenai berapa jarak antara makam dengan galian ti-
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dale ada standar. sekali lag! yang penting makam tetap araan, 

bahkan PT Semen Gresik punya kewajiban moral untuk memeli

hara dan merav/atnya.

Untuk makam yang dipindahkan, PT Semen Gresik memV 

biayai semua proses pemindahannya, mulai dari biaya pem- 

bongkaran sampai pada penyediaan lokasi makam yang baru. 

Penyediaan likasi yang, baru ini dengan perbandingan luas 

yang saina, namun biasanya PT Semen Gresik menyecliakan lo

kasi dua kali lebih luas daripada lokasi yang semula. M e 

ngenai letak lokasi y^ng .baru dimusyawarahkan dengan pihak 

keluarga dan ahli waris melalui rembuk desa.

Masalah lain yang berkaitan dengan batas pelaksana- 

an penggalian adalah mengenai kewajiban perusahaan terhadap 

tanah bekas galian. Pelaksanaan penggalian batu kapur oleh 

PT Semen Gresik yang dilakukan dengan alat penggalian yang 

modern, bukanlah berarti penggaliannya dapatdilakukan dengan 

baik tanpa menimbulkan lubang-lubang galian. Penggalian de

ngan peralatan modern ini, di satu pihak akan mempercepat 

proses penggalian, tetapi di lain pihak juatru akon lebih 

mempercepat terjadinya lubang-lubang galian. Hal ini dapat 

terjadi karena lahan yang bersangkutan sudah tidak mengan- 

dung deposit batu kapur sesuai yang diinginkan, sehingga 

penggalian d.ialihkan ke tempat lain yang kandungan batu 

kapurnya masih banyak dengan rnutu yang bagus. Bila keadaan 

semacam ini berlangsung torus-menerus dalam v/aktu yang re- 

latif lama tentu jumlah lubang-lubang galian tersebut se- 

makin banyak.
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Sementara ini ada sc jumlah pcngusaha yan'j; memperla- 

kukan tanah-tanah bekas galiannya dibiarkan begitu saja 

tanpa melakukan tindakan reklamaci seporti yang tolah di- 

tentukan dalam pasal 30 UUPP.

Hal ini selain membahayakan bagi para pekerja itu 

sendiri juga berbahaya bagi orang lain. Di samping itu ju

ga bahaya yang mengancam pcnurunan kualitas lingkungan hi- 

dup.

Untuk mengatasi hal semacam ini, PT Semen Gresik 

selaku pemegang kuasa pertambangan telah mengambil bebera

pa tindakan berupa:

1 . areal pertambangan dinyatakan sebagai daernh yang 

tertutup untuk umum;

2 . agar kedalaman galian tidak membahayakan, makn pe- 

laksanaan penggalian dilakukan dengan mcnggunakan 

sistem uhdak-undakan/tangga;

3 . penanaman pohon-pohon pelindung di sekitsr lingku

ngan bekas lubang galian untuk mencegah terjadinyn 

bahaya longsor;

l\, memanfaatkan lubang-lubang bekas galian sebagai to- 

laga penampungan air hujan untuk keperluan p a b r i k . ^  

Berdasarkan uraian di atas, pengertian reklaraasi ti

dak berarti harus menutup kembali lubang galian sampai r a 

ta seperti semula, tetapi yang penting pelaksnnaan pongga-

11  an harus diusahakan sedendkian rupa sehingga lubang-lu- 

bang bokas galian tidak sampai membahayakan, bahkrm da’at

*] c
'"Ibid.
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dimanfaatkan untuk keperluan lain.

2. Pemberian Izin Kuasa Pertambangan

Banyak terjadi penggalian batu kapur dila:-:ukan oleh 

penduduk yang bertempat tinggal di sekitar bukit kapur .se

cara kecil-kecilan dan sederhana. Caranyapun sangat raudah 

dan sederhana. Hanya dengan menggunakan l i n g g i s , palu be- 

sar dan ganco. Biasanya mereka menggali dengan seenaknya 

sendiri tanpa memperhatikan kelestarian dan keamanan ling

kungan, sehingga terjadi goa-go.n kapur. Keadaan semacam ini 

tentu berbahaya bagi para penggali. Penggalian semacnm ini 

banyak yang tidak mempunyai izin, dengan kata lain terjadi 

penggalian liar. Hal ini perlu ditertibkan.

Tidak berbeda dengan pertambangan yang dilakukan o- 

leh penduduk, maka pertambangan yang dilakukan oleh peru- 

sahaanpun harus mempunyai izin, lebih-lebih dengan meng- 

ingat darapak negatif usaha pertambangan yang dilakukan oleh 

perusahaan jauh lebih besar, baik mengenai pengangkutan 

batu kapur yang menimbulkan polusi udara ataupun polusi su- 

ara akibat peledakan dengan menggunakan dinamit.

pada dasarnya perlunya izin ini dipergunakan untuk 

melindungi kelestarian lingkungan hidup dari kemungkinnn 

nc-raanfaatan yang sewenang-v/enang, karena dalam surat izin 

tersebut memuat ketentuan yang mewajibkan pengusaha untuk 

tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya izin 

yang dikeluarkan tersebut dapat dikctahui pihsk yang harus 

bertanggungjawab apabila terjadi pemanfaatan kekayaan aVim 

secara sewenang-v;enang. r>ongan demikian diharapkan r engga- 

lian dapat berjalan dengan tertib dan teroncana sehingga
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kelestarian lingkungan ini masih dapat dinikmati oleh ge- 

nerasi yang akan datang.Jadi dengan adanya izin tersebut 

ada jaminan kepastian hukumnya.

Tidak seraua permohonan izin kuasa pertambangan da

pat dikabulkan• Menurut ketentuan pasal 13 UUPP, bahwa ku- 
i

asa pertambangan hanya dapat dipertimbangkan bila pctnohon 

.dapat merabuktikan kesanggupannya serta kemampuannya terfca- 

dap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Ho. 1*0 Tahun l ?3l, b a h 

wa setiap pertambangan untuk golongan.c, hanya dapat dila

kukan setelah yang bersangkutan rccndapat izin usaha pe-rtam- 

bangan dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur 

dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Semen Grt;- 

sik termasuk usaha pertambangan golongan c, maka sesuai 

dengan ketentuan di atas, terlebih dahulu harus ada SIPD.

Adapun procodur untuk memporoleh SU'D b.?rdacark/m 

ketentuan UUPP dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Kep a 

la Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mengisi for- 

mulir yang telah disediakan; 

b* permohonan tersebut harus dilengkapi dengan peta 

lokasi daerah pertambangan yang akan dimintnkan 1 

izin yang dapat menunjukkan batas pemilikan atau 

penguasaan atas tanah serta situasi daerah yang ber- 

sangkutan;
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^ubc-rnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur minta 

pendapat dan pertirnbangan kepada:

1 . kepala daerah tingkat T I

2 . instansi-instansi, seperti instansi agraria, 

instansi kehutanan, instansi pcngairan;

apabila dalam waktu 3 bu3.an tidak ada keberatan da

ri kepala daerah tungkat II ataupun dari instansi 

tersebut di atas, mak* Gubernur Kepala Daerah ^ing- 

kat I dapat mcmberikan STFP kepada pomohon.
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P M u T U P

BAR V

1. Kesimpulan

a- Di dalam UUPP tidak ditemukan mengenai arti pertam

bangan secara jelas, namun dari uraian pasal«i>asal 

dalam UUPP tersebut dapat disimpulkan mongt*nai pe

ngertian pertambangan, yaitu suatu proses untuk rae- 

manfaatkan suatu sumber daya alam/kekayaan alam yang 

berupa bahan-bahan galian yang terdiri dari unsur 

unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala 

macam batuan yang merupakan endapan alam yang ter- 

dapat dalam wilayah hukum Indonesia.

Mengenai fungsinya, v/alaupun secara tidak langsung 

tanah pertambangan yang diperlukan oleh PT Semen 

firesik untuk keperluan industri semen dapat membawa 

manfaat yang besar untuk kepentingan umum;

b. Ada dua macam hubungan hukum ynng terjadi antarn 

usaha pertambangan PT Semen Gresik dengan hak atas 

tanah yang ada di areal pertambangan baerkaitan de

ngan akan dilakukannya usaha pertambangan. Fertama, 

dengan cara pemberian ganti rugi untuk pengambilan 

bahan galiannya saja, tidak termasuk hak atas tanah

nya. Kedua, pemberian ganti rugi yang menyangkut 

pula hak atas tanahnya, jadi dalam hal yang kedua 

terjadi pembebasan hak atas tanah.Dari dua model
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pembcrian ganti rugi tersebut di atas, terkesan ada 

dua hal yang berbeda yan^ berusaha untuk disatukan. 

Masalah pertambangan termasuk hak agraria, yang b e r 

arti tidak mempunyai kewcnangan untuk mempergunakan 

tanah, sodangkan pembebasan hak atas tanah merupakan 

hak atas tanah yang mempunyai kewenangan untuk mem

pergunakan tanah;

c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam batu kapur 

oleh PT Semen Gresik telah dilakukan sesuai dengan 

peraturan. yang berlaku, juga PT Semen Gresik selaku 

pemegang kuasa pertambangan sudah memeperhatikan 

masalah lingkungan berkaitan dengan penggalian batu 

kapur, yaitu dengan diadakannya proyek penghijauan 

di sekitar tanah bekas galian dan di tempat-tempat 

lain di lingkungan pabrik. Reklamasi lubang-lubang 

bekas galian juga telah dilakukan, serta dilakukan 

pemeliharaan makam yang tidak digusur yang berada 

di sekitar areal pertambangan.

Masalah izin pertambangan diperlukan agar u^aha per

tambangan dapat berjalan dengan aman,tertib dan tor- 

atur, karena dalam SIPD memuat syarat dan kev/ajiban 

yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

Saran

a. Keberadaan industri semen telah dirasakan manfaat* 

nya, demikian juga halnya dengan PT Semen Gresik, 

ia telah memberikan manfaat yang besar untuk kepen- 

tingan umum, maka sebaiknya tetap dipertahankan;
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Pemberian ganti rugi oleh pemcgang kusca pertamba- 

ngan hendaknya ditentukan secara mufakat dengan le

bih mementingkan pihak yon.; mompimyai hak atas ta- 
i

nah, mengingat keberadaan usaha pertambangan ini 

untuk kepentingan pemeganj kuasa pertambangan. de

ngan memperhatikan kepentingan pemilik/peme^anr hak 

atas tanah seperti di atas, maka diharapkan pembe

rian ganti rugi tidak hanya memberikan guna dan mail 

faat yang sifatnya hanya aomuntnra, mengingat kenya 

taan yang ada, bahwa pemberian ganti ru^i kepada 

penduduk yang kurang memadai lebih banyak mcnimbul- 

kan keresahan daripada mombav/a manfaat;

Karena pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan 

oleh PT Semen Gresik telah seouai dengan peraturnn 

yang berlaku, maka soba iknya t^tap dipertuhankap., 

bahkan kalau perlu ditingkatkan'.

Terhadap para penambang liar yang ada seyogyanya 

pihak PT Semen Gresik ikut memberikan bimbingan dan 

penyuluhan secara berkala, baik mengenai perizinan- 

nya maupun cara-cara penggalian yang baik dan bcnar 

untuk menghindari terjadinya bahaya lonrsor.
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