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REBECCA Longley (20) warga Hampshire Inggris, ditemani kekasihnya Andrew Mildenhall, segera berangkat ke rumah sakit karena

merasa  sudah saatnya  untuk melahirkan.  Namun,  pihak rumah sakit memulangkannya  dengan alasan belum saatnya.  Pada  malam

harinya,  mereka  kembali  ke  rumah  sakit  karena  Longley  sudah  merasakan  kontraksi  cukup  kuat.  Pihak  rumah  sakit  kembali

memulangkannya dengan alasan yang sama. Justru, saat berada di mobil  yang tengah melaju dari rumah sakit, dia melahirkan bayi

perempuan dengan selamat, yang kemudian diberi nama Aaliyah. (Ananova)***

Menelisik UU Minerba

Oleh Adjat Sudradjat

Dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari 2009 ini, maka

telah terjadi perubahan yang cukup penting dalam pengelolaan kekayaan mineral di Indonesia. Dalam UU yang baru ini sistem kontrak

karya dihapus dan diganti dengan izin usaha pertambangan (IUP). Kontrak karya yang sedang berjalan, dalam waktu paling lambat satu

tahun harus  disesuaikan dengan undang-undang yang baru.  Selanjutnya,  hasil  tambang mentah yang selama ini  hampir  seluruhnya

diekspor ke luar negeri, paling lambat dalam waktu lima tahun harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri.

Untuk menghindari  terjadinya  tumpang tindih,  maka  diperkenalkan konsep  wilayah pertambangan sebagai  bagian dari  tata  ruang

nasional. Pemberian izin usaha pertambangan hanya diperbolehkan untuk lokasi yang berada dalam wilayah pertambangan.

Penyempurnaan

Kalau UU No. 11 tahun 1967 hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok, maka UU yang baru ini memuat hampir seluruh aspek kegiatan

pertambangan mulai  dari  proses  perizinan sampai  kepada  penutupan tambang.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  UU yang baru ini

merupakan akumulasi  dari  pengalaman selama  lebih dari  40  tahun mengelola  pertambangan di  Indonesia,  dibandingkan dengan

keadaan pada 1967 ketika bangsa Indonesia masih belum mengenal seluk-beluk pertambangan.

Keterbatasan pengetahuan di bidang pertambangan ini disebabkan karena Belanda memperlakukan kegiatan ini sebagai sesuatu yang

eksklusif dan tidak memberi peluang bagi orang Indonesia. Selain itu, ketika Belanda meninggalkan Indonesia, hanya 4,5% keadaan

geologi Indonesia yang diketahui. Selebihnya merupakan terra incognita. Pemetaan geologi Indonesia baru dapat diselesaikan pada

1995.

Isi UU pertambangan yang baru mengangkat banyak materi yang berasal dari peraturan pelaksanaan UU No. 11 tahun 1967, baik yang

berupa PP maupun peraturan perundangan dari tataran yang lebih bawah. Demikian juga materi dari  kontrak karya atau perjanjian

kerja, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat dan penggunaan tenaga kerja setempat. Dengan diangkatnya materi itu ke tataran UU,

maka kekuatannya diharapkan lebih mengikat dan bukan sekadar kebijaksanaan sesaat.

Efisiensi ruang

Karena keterbatasan pengetahuan akan keadaan bawah tanah dan kekayaan mineral yang dikandungnya, maka UU No. 11 tahun 1967

menganggap ruang untuk kegiatan pertambangan sebagai ruang hampa. Seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ditetapkan sebagai

wilayah pertambangan,  kecuali  daerah penambangan tradisional  yang dikenal  sebagai  pertambangan rakyat.  Wilayah ini  tidak

dibolehkan untuk diekspoitasi selain oleh rakyat setempat.

Dengan anggapan ruang hampa ini, maka tidak mengherankan dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih. Terlebih-lebih pada ruang

yang sama terjadi pula kegiatan lainnya yang semakin meningkat. Undang-undang pertambangan yang baru memperkenalkan konsep

wilayah pertambangan sebagai ruang gerak pertambangan yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum izin dapat diterbitkan.

Penetapan wilayah pertambangan harus  dilakukan secara  transparan melalui  koordinasi  vertikal,  diagonal,  dan horizontal,  serta
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konsultasi  dengan DPR. Izin usaha pertambangan (IUP) hanya boleh diberikan untuk lokasi  yang berada di  dalam pagar  wilayah

pertambangan.  Pemegang wewenang yang melanggar  ketentuan ini  diancam dengan hukuman penjara  dan denda.  Dengan konsep

wilayah pertambangan ini, maka secara teoretis tumpang tindih penggunaan ruang tidak akan terjadi.

Selain menghindari  tumpang tindih,  konsep  wilayah pertambangan menampilkan logika  keekonomian yang dapat  meningkatkan

efisiensi  setiap jengkal  tanah yang tersedia.  Dalam kaitan dengan pertambangan, lahan harus dinilai  terlebih dahulu mudarat dan

manfaatnya dari segala sudut, baik yang terukur (tanggible) maupun yang terasa (intangible), dengan sasaran nilai dan manfaat yang

paling optimal. Di sisi lain, konsep wilayah pertambangan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hak ulayat,

konservasi, warisan budaya, dan sebagainya.

Penerimaan negara

Selain memberikan harapan untuk memecahkan masalah tumpang tindih dan efisiensi  lahan,  konsep  wilayah pertambangan juga

memungkinkan  tambahan  bagi  penerimaan  negara.  Perusahaan  pertambangan  yang  berlokasi  di  wilayah  pencadangan  negara

diwajibkan membayar 10% dari laba bersihnya kepada negara, di samping kewajiban lainnya. Penerimaan negara bukan pajak ini

diperuntukkan bagi pemerintah daerah sebesar 6%.

Selama pembahasannya yang hampir memakan waktu enam tahun, UU pertambangan ini sempat memengaruhi iklim investasi. Pada

umumnya, para investor menunggu sampai ada kepastian hukum. Dengan diundangkannya UU ini maka diharapkan timbul pengaruh

positif bagi pengembangan pertambangan di Indonesia. Namun demikian masih harus ditunggu reaksi pasar terhadap UU yang baru ini.

Beberapa komoditas tambang seperti emas dan batu bara masih tetap menunjukkan harga yang optimistik, sehingga diharapkan dapat

memberikan pengaruh positif dalam pengembangan pertambangan mineral  andalan Indonesia tersebut. Akan tetapi, krisis  ekonomi

global  akan menyebabkan berkurangnya  kebutuhan akan bahan baku,  sehingga  dampaknya  kurang menggembirakan bagi  kegiatan

industri pertambangan di Indonesia.***

Penulis, pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
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