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DAMPAK REFORMASI POLITIK TERHADAP INDUSTRI

PERTAMBANGAN DI KAWASAN HAK ULAYAT ADAT PEDALAMAN

I. LATAR BELAKANG

Tahun 1997 merupakan puncak reformasi politik di Indonesia,

berbagai elemen masyarakat yang dipelopori oleh para mahasiswa

mendobrak rejim politik Orde Baru untuk digantikan suatu rejim baru

yang berdasarkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Reformasi

politik ini merupakan akibat dari pengekangan berfikir pada masa orde

baru yang “memberangus” kebebasan berfikir dan menyampaikan

pendapatnya.

Jatuhnya rejim Orde Baru ternyata berdampak sangat luas, bukan

hanya terhadap aspek sosial, melainkan juga kehidupan bernegara,

pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk

pertambangan. Tentunya semua ini akan berdampak langsung terhadap

sektor industri ekstraktif pertambangan1.

Menurut Wade Martin, yang dimaksudkan dengan industri

ekstraktif adalah industri yang mengambil mineral yang terkandung di

alam secara terbuka (open mining) maupun di bawah tanah (under ground

mining)2. Dalam makalah penyaji ini, penulis memilih obyek bahasan

1
Tarsisius Murwaji, Blue Print Community Development Industri Pertambangan Dalam Era

Otonomi Daerah, Makalah disampaikan Dalam Temu Ilmiah Dasawarsa Program Manajemen,
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 September 2003, hlm.1.
2

Wade Martin, Sustainable Development on Extractive Industries, Makalah disampaikan Dalam
Seminar Sehari Ekonomi Lingkungan Untuk Kasus Extractive Industries. Kerjasama Kementrian
Lingkungan Hidup dengan Lembaga Penelitian UNPAD, Bandung, 24 September 2003, hlm 3.
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tambang batubara dan tembaga yang termasuk dalam kategori

pertambangan umum.

Alasan penulis memilih kedua mineral tersebut adalah kawasannya

sangat luas, disekitar wilayah pertambangan banyak dihuni oleh penduduk

baik asli maupun pendatang, dan tentunya banyak permasalahan baru

sebagai dampak reformasi politik terhadap Hak Asasi Manusia dalam

bidang perekonomian.

Sebagai dasar dari pembahasan ini, penulis menganalisis

perkembangan cepat dari hukum dalam semua tingkatan peraturan

perundang-undangan, bahkan penulis beranggapan telah terjadi perubahan

paradigma dalam bidang hukum. Sebagai buktinya adalah dilakukan

perubahan (amandemen) terhadap Undang-undang Dasar 1945 sampai 4

kali dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk

menguji secara materiel peraturan perundang-undangan serta

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga. Perubahan tersebut

membuktikan bahwa rejim hukum telah berubah, dengan mengedepankan

kepentingan masyarakat.

Perubahan paradigma hukum yang lain adalah disahkannya UU

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya penulis

menyebutnya UU Pemda) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penulis mengatakan terjadi

perubahan paradigma karena dengan UU Pemda terjadi perubahan yang

fundamental karena sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi



4

desentralisasi, terbukti dengan status pemerintahan propinsi, kota dan

kabupaten menjadi daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Akibat dari reformasi politik bukan hanya terhenti sampai

perubahan hukum dan pemerintahan saja tetapi mendorong “perubahan

kembali” sistem sosial masyarakat di Indonesia. Penulis menyebutnya

“perubahan kembali” atau “back to nature” karena masyarakat, khususnya

masyarakat adat masing-masing mempunyai sistem pranata sosial yang

melembaga. Sistem pranata sosial tersebut tertekan oleh kekerasan rejim

orde baru sehingga banyak lahan-lahan luas yang diambil secara paksa

oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh aparat-aparat keamanan. Dengan

adanya reformasi politik dan hukum ini maka masyarakat menghidupkan

kembali sistem pranata sosial yang telah dibekukan oleh Pemerintah Pusat.

Sistem pranata sosial yang penulis maksud adalah Hukum Adat.

Dalam semua hukum adat di Indonesia, terhadap hubungan yang

erat antara masyarakat dengan tanahnya sangat erat. Hubungan yang erat

tersebut diatur dalam pranata tanah ulayat, yang mengatur hubungan

hukum antara tanah dengan orang-orang yang tinggal di atasnya. Khusus

untuk di Kalimantan Timur ini, dalam masyarakat adat Dayak: antara

kelompok masyarakat dengan tanah yang mereka tempati terjalin
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hubungan bukan hanya hubungan ekonomi melainkan hubungan khusus,

yaitu hubungan bathin yang menyejarah3.

Pelaksanaan hukum adat dan hak ulayat sempat “dibekukan” ketika

orde baru berkuasa. Pemerintah semena-mena mengambilalih penguasaan

tanah ulayat untuk kepentingan para investor asing yang bergerak di

bidang pertambangan. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena

berhadapan dengan kekuasaan fisik yang tidak sebanding.

Dengan keberhasilan reformasi politik, masyarakat adat yang

semula terbelenggu menjadi bangkit kembali untuk mengambilalih

kembali hak-hak mereka yang telah dirampas pemerintah orde baru.

Perasaan tertekan yang sudah terlalu lama dan kemiskinan yang mereka

alami. Ibarat “tikus mati di lumbung padi” serta masih dalam masa transisi

antara keterbelengguan dengan kebebasan menyebabkan masyarakat

bertindak berlebihan, bahkan terkadang tidak terkendali.

Masyarakat adat di berbagai daerah menuntut dikembalikannya

hak-hak ulayat mereka yang sudah ditetapkan Pemerintah menjadi

kawasan pertambangan. Bukan hanya itu saja, mereka menuntut

kompensasi atar “kerugian” yang mereka alami karena investor

pertambangan dan negara mendapat keuntungan yang besar, sedangkan

penduduk asli tidak memperoleh apa-apa bahkan lingkungannya menjadi

rusak.

Dengan demikian, diperlukan suatu sistem hukum sebagai sarana

untuk “menjembatani” kepentingan bisnis para investor dan tuntutan hak-

3
Roedy Haryo Wijoyo, Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok, Jakarta, Gramedia, 1998, hlm.8.
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hak penduduk asli. Sistem hukum atau pranata yang akan penulis bahas di

sini adalah Pemberdayaan Masyarakat atau sudah dikenal secara luas

dengan istilah Community Development (untuk selanjutnya penulis

menyebutnya dengan istilah Comdev).

Alasan pemilihan Comdev dalam pembahasan seminar ini adalah:

1. Bagi investor, dalam hal ini perusahaan-perusahaan

pertambangan besar yang biasanya investor asing, sudah biasa

menerapkan Program Comdev karena merupakan bagian dari

Program Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau sudah

dikenal luas dengan istilah Corporate Social Responsibility)

untuk selanjutnya penulis menyebut CSR.

2. Bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat adat, comdev

ini sudah dijalankan sebelum reformasi politik, namun karena

masyarakat diperlakukan sebagai “obyek” tentunya comdev ini

hanya menguntungkan pengusaha. Ironisnya, pelaksanaan

comdev ini dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan untuk

promosi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan

yang peduli kepada kemajuan masyarakat karena sudah

melaksanakan comdev

3. Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan dan pengawasan comdev

sangat penting agar dijalankan dengan baik dan penuh

tanggungjawab sehingga tujuan comdev dapat tercapai dengan

baik.



7

4. Bagi pihak yang berkepentingan dengan comdev ini dapat

berpartisipasi secara aktif dan penuh dedikasi.
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II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang penulis angkat

sebagai permasalahan yang akan didiskusikan dalam seminar ini adalah:

1. Bagaimana dampak Reformasi Politik bagi penguasaan tanah adat

(ulayat) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan

pertambangan dengan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat

adat pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya.

2. Bagaimana konsep pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan comdev di

kawasan industri pertambangan ekstraktif yang mengintegrasikan

kepentingan perusahaan tambang, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Sehubungan seminar ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, yaitu

perwakilan perusahaan pertambangan, masyarakat adat, pendatang, pemerintah

daerah, perwakilan perguruan tinggi, para mahasiswa, aktivis LSM, dan kalangan

profesi maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut di atas dapat

dibahas atau dicarikan jalan keluar dengan baik.
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III. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai Hukum Pertanahan (Hukum Agraria) menurut Hukum

Adat maupun Hukum Pertanahan Nasional menjadi sangat penting karena

pertambangan mineral ekstraktif, terutama pertambangan batubara sebagian besar

berada di wilayah terpencil.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mendiskripsikan tentang Hukum

Pertanahan yang meliputi Hukum Pertanahan Nasional, Hukum Pertanahan Adat

(Ulayat) dan pemikiran berbagai pakar tentang pertanggungjawaban sosial

(corporate social responsibility) dan pemberdayaan masyarakat (community

development).

A. HUKUM PERTANAHAN

Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok

Agraria, selanjutnya disebut UUPA. Pasal 6 UUPA mengatur:”Semua hak

atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Memori penjelasan Pasal 6 UUPA

menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh semata-mata dipergunakan

untuk kepentingan pribadi, dengan demikian seseorang tidak boleh

memakai tanahnya yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Selanjutnya

menurut UUPA seorang pemilik tanah tidak boleh membiarkan tanahnya

terlantar. Hal yang menarik adalah dalam hal krisis pangan maka semua

tanah terlantar dapat dipergunakan secara bersama untuk mencukupi

pangan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pelajaran yang baik, yaitu

fungsi sosial dapat dikatakan merupakan suatu kompromi antara hak
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mutlak dari tanah, yang dalam bahasa Belandanya Eigendom, dengan sifat

kepentingan umum dari tanah.

Dalam buku yang dikarang oleh Eddy Ruchiyat, diuraikan bahwa

pengertian fungsi sosial menurut Leon Duguit adalah tidak ada hak

subyektif (subjectif recht) yang ada hanya fungsi sosial4. Dalam ajarannya

mengenai fungsi sosial Leon Duguit bertitik tolak dari penyangkalan hak

subyektif karena itu yang ada hanya fungsi sosial.

Dalam latar belakang makalah seminar ini, penulis sudah

menguraikan sedikit tentang tanah ulayat. Berikut ini penulis akan bahas

tentang tanah ulayat. Saleh Adiwinata. Dalam bukunya menguraikan

pendapat CCJ Maasen dan APG Hens yang berpendapat bahwa yang

dinamakan hak ulayat (beschikkingsrecht) merupakan suatu hak desa

menurut adat dan hasratnya untuk menguasai tanah dalam lingkungan

daerahnya serta kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan

orang lain atau orang asing dengan membayar kerugian kepada desa5.

Pendapat lain tentang tanah ulayat dapat penulis kemukakan dari

Bpk Hukum Adat Indonesia, yaitu Van Vollenhoven yang mengemukakan

bahwa (beschikkingsrecht) adalah suatu hak atas tanah yang ada di

Indonesia saja, suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecah dan mempunyai

dasar keagamaan, jadi tidak ada kaitanya dengan Hukum Perdata Eropa6.

Pembahasan mengenai hak ulayat dikaitkan dengan reformasi

politik dan pengaruhnya terhadap investasi industri ekstraktif di bidang

4
Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung, PT Alumni, 1999,

hlm.33
5

Saleh Adiwinata, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang Pokok Agraria, Bandung, PT
Alumni, 1976, hlm. 13
6

Ibid, hlm.17
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pertambangan menjadi sangat penting karena letak kawasan pertambangan

biasanya di daerah terpencil yang dikuasai oleh hak ulayat. Pembahasan

hak ulayat sangat penting untuk mencari akar permasalahan keributan

pasca reformasi politik tahun 1997 di kawasan pertambangan ekstraktif.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami terdapat hubungan

erat antara tanah, penduduk, dan pemerintah desa, hubungan tersebut

bukan sekedar hubungan ekonomi melainkan hubungan bathin dan religius

magis.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Community Development

Pembahasan Comdev yang penulis jadikan dasar konsep comdev dalam

makalah seminar ini adalah pendapat John Humble, beliau mengutip

pendapat Patter Drucker, yaitu dari daftar klasik bidang-bidang pokok

sasaran perusahaan, yaitu usaha, profitabilitas, pembaharuan, kedudukan

pasar, produktivitas, sumber keuangan dan fisik, prestasi dan

pengembangan manajer, prestasi dan sikap pekerja dan tanggungjawab

sosial perusahaan 7 .

Menurut Patter Drucker, tanggung jawab sosial merupakan salah

satu bidang pokok perusahaan yang khusus mengenai masalah eksternal

meliputi peluang baru, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan

konsumen, pencemaran lingkungan, pengemasan produk, hubungan

dengan investasi dan hubungan dengan pemegang saham.

Sebagai suatu perusahaan yang mencari laba, perusahaan tersebut

harus memperhatikan sosial yang mendukungnya. Ketidakbertanggung

7
John Humble, Social Responsibility Audit, A Management Tool for Survival, Foundation for

Business Responsibilities, Stage Place, London. Diterjemahkan oleh LPPM Prasetya Mulia, Jakarta,
1973, hlm. 14.
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sosial terjadi apabila perusahaan tersebut diurus sedemikian rupa, sehingga

tidak mampu menghasilkan kekayaan untuk pembiayaan infra struktur,

sekolah, perumahan, dan tempat ibadah.

Rincian atau detail konsep pemberdayaan masyarakat, menurut

David Korten dan Syachrir, meliputi usaha:8

1. Usaha masyarakat dan pihak lain untuk meningkatkan kondisi sosial,

ekonomi dan budayanya.

2. Usaha untuk meningkatkan integrasi masyarakat ke dalam suatu pola

dan tatanan kehidupan yang lebih baik.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian

masyarakat setempat.

4. Memahami masalah dan mengatasi masalah kehidupan.

5. Mengembangkan fasilitas teknologi sebagai langkah meningkatkan

daya inisiatif dan pelayanan kepada masyarakat.

Program comdev yang telah disusun dengan baik belum tentu berhasil

dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode pendekatan,

yang bergantung kondisi budaya, pendidikan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan

jarak lokasi dari pusat kota dan sebagainya. Sehubungan dengan metode

pendekatan ini penulis mendiskripsikan pendapat Abdul Wahab Solichin dalam

bukunya:”Masa Depan Otonomi Daerah” yang menguraikan panjang lebar

tentang metode pendekatan comdev. Menurut beliau ada tiga pendekatan dalam

8
David Korten dan Syachrir (ed.) Pengembangan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta, Yayasan Obor,

hlm. 34
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pemberdayaan masyarakat yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat (comdev), yaitu 9:

1. The welfare approach, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan

manusia dan bukanmemperdaya masyarakat dalam menghadapi proses

politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat

keberdayaan masyarakat dalam centrum of power yang

dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

2. The development approach, pendekatan ini bertujuan untuk

mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan

kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

3. The empowerment approach, pendekatan yang melihat bahwa

kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha

memberdayakan atau untuk mengatasi ketidak berdayaan.

9
Abdul Wahab Solichin, Masa Depan Otonomi Daerah, Surabaya, Penerbit SIC, 2002, hlm. 83
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IV. PEMBAHASAN

A. DAMPAK REFRMASI POLITIK BAGI PENGUASAAN TANAH ADAT

(ULAYAT) YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH

SEBAGAI KAWASAN PERTAMBANGAN

1. Tumpang Tindih KewenanganPerijinan Investasi

Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh

terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur industri

ekstraktif pertambangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan disahkannya

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur industri ekstraktif.

Permasalahannya peraturan yang dikeluarkan bersifat sektoral yang

merupakan revisi dari peraturan yang sudah ada yang kemudian

disinkronkan dengan UU Pemda, peraturan tersebut antara lain: UU No.

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi dan PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Pengaruh

Revolusi Politik yang lain adalah sedang dilakukannya Revisi terhadap

UU No. 11 tahun 1867 tentang Pertambangan.

Akibat hukum yang menyangkut investasi asing adalah semakin

berkurangnya kepastian hukum yang disebabkan tumpang tindih

(overlapping) bahkan benturan kewenangan perijinan secara sektoral dan

antar sektoral. Tumpang tindih kewenangan perijinan sektoral atau juga

disebut tumpang tindih vertikal karena hirarkhi kekuasaan, yaitu

pemerintah pusat, propinsi dan kota/kabupaten. Sebagai contoh tumpang



15

tindih perijinan sektor kehutanan atau sektor pertambangan antara

pemerintah pusat dengan propinsi atau kota/kabupaten.

Kalau kita perhatikan secara seksama, tumpang tindih kewenangan

secara vertikal ini terjadi karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Pemda

diatur bahwa daerah Propinsi dan daerah kota/kabupaten merupakan

daerah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akar permasalahan dari tumpang tindih secara sektoral sebenarnya

sederhana, yaitu masing-masing pihak menafsirkan UU Pemda dan PP No.

25 Tahun 2000 dan membuat peraturan pelaksanaannya berdasarkan

penafsiran yang sempit, ego pemerintahan, dan demi kepentingan-

kepentingan masing-masing yang berlebihan.

Tumpang tindaih kewenangan antar sektoral terjadi antar sektoral

terjadi antara lembaga yang sederajat tetapi sektornya berbeda. Sebagai

contohnya adalah tumpang tindih kewenangan perijinan antara

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Departemen

Kehutanan berkaitan dengan ijin eksploitasi dan eksplorasi yang telah

dikeluarkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Wilayah

Kuasa Usaha Pertambangan yang sudah disetujui ternayata dalam

perkembangannya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur

bahwa usha pertambangan di kawasan hutan lindung dilarang. Sengketa

antar departemen ini sampai sekarang berlangsung terus, dan akhirnya
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ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Sebagai

komprominya ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun

1999 tentang Kehutanan. Pasal I Perpu tersebut menambahkan Pasal 83 A

dan Pasal 83 B. Pasal 83 A mengatur bahwa semua perijinan atau

perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang ada sebelum

UU Kehutanan dinyatakanntetap berlaku sampai berakhirnya perijinan

atau perjanjian dimaksud. Pasal 83 B mengatur bahwa pelaksanaan lebih

lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

Pertimbangan ditetapkannya Perpu tersebut adalah dengan

berlakunya UU Kehutanan yang baru telah menimbulkan ketidakpastian

hukum terutama bagi pemegang ijin atau perjanjian sebelum berlakunya

UU tersebut. Ketidakpastian hukumtersebut karena dalam ketentuan UU

Kehutanan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perijinan atau

perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang

telah ada sebelum berlakunya UU ini masih berlaku. Hal ini diperkuat

ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa di

kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola

terbuka. Ketentuan tersebut mestinya hanya berlaku sesudah berlakunya

UU tersebut dan tidak berlaku surut.

2. Pemborosan Biaya

Pemborosan biaya dialami oleh perusahaan-perusahaan

pertambangan yang mendapat tekanan baik oleh pemerintah daerah
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maupun oleh masyarakat adat dan setempat serta lembaga-lembaga

swadaya tertentu.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintahkota/kabupaten

sebagai daerah otonom yang baru tentunya belum banyak pengalaman

sehingga mengalami kesulitan memperoleh pendapatan daerah karena

sebelumnya selalu mengandalkan kucuran dana APBN dan APBD dari

pemerintah pusat. Dalam kondisi yang tertekan inilah Pemerintah Daerah

merekayasa, bahkan menekan perusahaan untuk menyisihkan dananya

kepada pemerintah daerah.

Masih masalah tekanan pemerintah daerah, sampai saat ini masih

terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi secara umum tentang

otonomi daerah, yaitu otonomi dimaknai sebagia “automoney”. Dalam

automoney ini pemerintah daerahharus mencukupi kebutuhan daerahnya

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Sebagai konsekuensinya

pemerintah daerah meningkatkan PAD setinggi-tingginya melalui

peningkatan pajak dengan menambah jumlah jenis pajak dan retribusi

daerah serta laba BUMN dan BUMD10

Mengenaijumlah pajak ini, Bambang Sudibyo, mantan Menteri

Keuangan RI mengatakan bahwa: pemerintah daerah (PEMDA) dan

DPRD cenderung mengembangkan PAD dengan cara memungut pajak

dan retribusi daerah secara berlebihan, dan bahkan tidak pantas.

Selanjutnya menurut Bambang sudibyo, kebijakan semacam itu menjadi

10
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002,

hlm. 148.
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disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro.

Berdasarkan suatu penelitian, saat ini telah muncul 44 jenis pajak baru

yang ditetapkan diberbagai daerah11 .

Menurut Harian Kompas, hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian

Ekonomi Kemasyarakatan Jakarta diperoleh data bahwa seluruh pungutan

yang baru, yaitu pajak dan retribusi, di pelabuhan bongkar muat Tanjung

Priok mencapai 11,5% dari biaya bongkar muat, jumlah itu hampir

menyamai upah untuk seluruh tenaga buruh yang dipekerjakan, yang

mencapai 13,5%12. Tekanan masyarakat muncul sebagai bentuk

“kompensasi” terhadap penggunaan tanah ulayat untuk “dipaksa”

dijadikan kawasan pertambangan. Selain itu. tuntutan masyarakat

disebabkan oleh pelaksanaan comdev di berbagai perusahaan

pertambangan juga seringkali tidak berhasil karena belum terintegrasinya

secara baik kepentingan perusahaan, pemda, dan masyarakat13.

Dalam kondisi yang demikian dibiarkan terus menerus

berlangsung, maka sangat berpengaruh terhadap resiko-resiko yang

berkaitan dengan investasi asing di Indonesia dibandingkan dengan

negara-negara lain (country risk)14

11
Suara Pembaharuan, 5 April 2001, hlm.6

12
Kompas, 22 September 2002, hlm.4.

13
Doddy Prayogo, Community Development Dalam Social Cororate Responsibility, Makalah

Disampaikan dalam Seminar Sehari Pengembangan Masyarakat Di sekitar Wilayah
Pertambangan, Dit.Jen Geologi, Jakarta, 4 September 2002, hlm.20
14

Allan Shapiro C., Foundation of Multinasional Financial Management, Boston, Allan and Bacon,
hlm. 563.
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B. KONSEP PENGATURAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

COMDEV DI KAWASAN INDUSTRI EKSTRAKTIF YANG

MENGINTEGRASIKAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

secara tegas mengenai comdev, sehingga perusahaan-perusahaan

pertambangan tidak mempunyai pedoman yang sama dalam menerapkan

comdev pada perusahaan.

Dalam kenyataan di lapangan, penulis memperoleh data bahwa

masyarakat di sekitar perusahaan (buffer zone) melakukan demo besar-besaran,

bahkan terjadi benturan fisik antara petugas keamanan perusahaan, aparatur

kepolisian, satuan polisi pamong praja, dan masyarakat baik adat maupun

pendatang. Mereka menuntut dana yang besar sebagai suatu kompensasi

terhadap “pengambilalihan secara paksa (okupasi)” terhadap tanah ulayat

mereka untuk keperluan eksploitasi tambang.

Akar permasalahan yang menghambat keberhasilan comdev adalah tidak

adanya kepastian hukum karena tidak adanya ketentuan secara tegas atau

eksplisit mengatur kewajiban perusahaan pertambangan untuk

menyelenggarakan comdev sebagai bagian dari kegiatan usaha pertambangan,

baik dalam tingkat perundang-undangan seperti UU No. 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan tidak memuat ketentuan

yang mengatur comdev dan peraturan-peraturan di bawahnya, maupun pada

kontrak-kontrak pertambangan. Sebagai akibatnya insvestor asing tidak merasa

berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan comdev.
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Dalam rangka keberhasilan comdev di daerah terpencil yang hukum

adatnya masih kuat, konsep comdev pertambangan ekstraktif tidak semata-

mata “membagi hasil” dengan masyarakat adat tetapi juga merupakan

“pengakuan” terhadap eksistensi dan hak hidupnya sebagai penduduk yang

telah turun temurun bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan kesadaran

dan pemahaman demikian, maka semestinya comdev dapat dilaksanakan

investor asing dapat berlangsung dengan baik, diikuti oleh masyarakat secara

antusias dan didukung oleh Pemerintah Daerah secara penuh. Dapat dikatakan

secara transparan bahwa pelaksanaan comdev yang demikian akan dapat

diwujudkan pelaksanaan comdev yang aman dan sejahtera didukung

sepenuhnya oleh hubungan yang kokoh dan saling menjaga antara masyarakat

dan Pemerintah Pusat maupun Daerah15

Prinsip lain yang harus diperhatikan untuk keberhasilan comdev adalah

“kemandirian” . Dalam hal ini penulis menampilkan pendapat Coock dan

Macaulay yang diuraikan secara detail oleh buku yang disusun oleh Abdul

Wahap Solichin16. Dalam buku tersebut Coock dan Macaulay lebih

memandang masyarakat lebih memandang masyarakat sebagai pelaku atau

subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang

dari kendali kaku dan memberi kepada orang tersebut dengan kebebasan

terhadap ide-ide dan keputusan-keputusan yang dibuatnya bersama. Dengan

demikian comdev mengarah kepada pendelegasian secara sosial dan etika

moral, diantaranya mendorong adanya ketabahan, pendelegasian wewenang

15
Achmad Shodiq Noor, Pengembangan Masyarakat Sebagai Tolok Ukur Penilaian Pasca

Tambang di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Masyarakat Di
Sekitar Wilayah Tambang, Ditjen Geologi, Jakarta, 4 September 2002
16

Abdul Wahab Solichin, op.cit, hlm.63
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sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi, menawarkan kerjasama,

berkomunikasi secara efisien, menyelesaikan masalah yang terjadi, serta

mendorong masyarakat untuk mandiri.

Prinsip terakhir dalam pelaksanaan comdev adalah keberlanjutan.

Keberlanjutan program comdev merupakan kunci sekaligus parameter apakah

suatu program comdev itu berhasil atau tidak. Tanpa keberlanjutan akan terjadi

keributan bahkan kerusuhan baru setelah berakhirnya program comdev.

Andaikata akan disusun program yang baru, berarti harus menyusun program

dari awal yang berarti terjadi pemborosan besar karena memulai program

comdev yang baru tidaklah mudah.

Berkaitan dengan keberlanjutan tersebut di atas, Bryant dan White

memandang pembangunan yang berwawasan people centered sebagai proses

peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini

berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan17. Menurut

Bryant dan White, pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan

kesempatan kepada seluruh kelompok lapisan masyarakat untuk

merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program pembangunan yang

mereka pilih sendiri.

Selanjutnya, berkaitan dengan kemandirian tersebut, Abdul Wahab

Solichin menguraikan bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk

meningkatkan manfaat material yang pada tatanan praktis sehingga

17
Garry Hamel, Competing for the Future, New York, Harvard School, 1996, hlm.40.
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membuahkan dehumanisasi sehingga paradigma people centered development

ini dalammembangun martabat manusia yang berkelanjutan membutuhkan 18 :

a. Capacity, yaitu membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik

individu maupun kelompok untuk melakukan pembangunan.

b. Equity, yaitu mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai

dan kesejahteraan serta hasil-hasil pembangunan.

c. Empowerment, yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat

untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuannya.

d. Sustainability, yaitu membangkitkan kemampuan untuk membangun

secara maniri dan terjaga keberlangsungannya.

e. Independence, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat yang

satu dengan lainnya.

18
Abdul Wahab Solichin, Loc. Cit. Hlm 65.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dampak Reformasi Politik bagi penguasaan tanah adat (ulayat) yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan pertambangan dengan

tidak memperhatikan kepentingan masyarakat adat pada khususnya dan

masyarakat setempat pada umumnya adalah terjadinya tumpang tindih

kewenangan perijinan pertambangan ekstraktif dan terjadinya

pemborosan biaya. Tumpang tindih kewenangan perijinan terjadi

sebagai akibat hukum implementasi otonomi daerah pada pemerintahan

propinsi dan kota/kabupaten yang berhadapan dengan kewenangan

pemerintah pusat. Pada masa transisi otonomi pemerintahan daerah

terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat

dan pemerintahan desa yang bangkit kembali dengan konsep tanah

ulayat. Pemborosan dana perusahaan terjadi sebagai akibat tuntutan

masyarakat untuk mengambilalih secara paksa (okupasi) terhadap tanah

ulayat yang digunakan secara paksa sebagai kawasan pertambangan

ekstraktif.

2. Konsep pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan comdev di kawasan

industri pertambangan ekstraktif yang mengintegrasikan kepentingan

perusaaan tambang, masyarakat, dan pemerintah daerah adalah dengan

berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, pengakuan kembali

eksistensi hak ulayat, kemandirian, kemakmuran, dan keberlanjutan.

B. SARAN
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1. Dalam kondisi transisi separah apapun, sebaiknya perusahaan-

perusahaan pertambangan, masyarakat adat dan pendatang, pemerintah

daerah, dan pemerintah pusat sebaiknya tidak saling mencari

menangnya sendiri tetapi mengedepankan asas kekeluargaan yaitu

selalu menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara musyawarah

untuk mufakat.

2. Dalam upaya menciptakan kebersamaan, senasib dan sepenanggungan,

sebaiknya dibentuk suatu forum yang sifatnya formal beranggotakan

perwakilan para pemangku kepentingan (stake holder). Forum tersebut

bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan

membuat laporan pertanggungjawaban.
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