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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

 Konflik pertambangan sudah sering terjadi di Indonesia, hal ini terjadi 

dikarenakan adanya kepentingan yang saling berbenturan, yang mana 

kelompok masyarakat lebih sering menjadi imbas dari semuanya. Padahal 

peraturan pertambangan yang ada sekarang dapat dikatakan cukup menjadi 

payung hukum masyarakat, namun karena kepentingan pemerintah dan 

swasta maka diabaikanlah hak-hak masyarakat. Dari berbagai aturan yang 

sudah dibuat dapat dilihat bagaimana hukum di Indonesia ternyata masih 

kurang melindungi hak-hak masyarakat khususnya peraturan mengenai 

pertambangan. Seperti dalam kasus pertambangan yang terjadi di Bima (Nusa 

Tenggara Barat) yang disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah 

dalam melindungi hak masyarakat yang mengakibatkan masyarakat dirugikan 

karena dikeluarkannya izin pertambangan oleh pemerintah kepada pihak 

perusahaan pertambangan. Berdasarkan alasan diatas, maka penulis memilih 

judul, 

“HAK MASYARAKAT dan MASYARAKAT ADAT TERHADAP 

SUMBER DAYA TAMBANG DALAM PERATURAN 

PERUNDANGAN di INDONESIA” 

 Dalam judul diatas, masyarakat yang dimaksud di sini yaitu  

masyarakat hukum yang berdiam dalam suatu daerah juga termasuk 

masyarakat adat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan. Hak 
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masyarakat yang dimaksudkan adalah hak-hak masyarakat hukum yang 

bernaung di bawah kekuatan hukum lokal atas sumber daya tambang 

didaerahnya.  

B. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat adalah sumber daya alam. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 adalah bermakna kerakyatan dan patut ditafsirkan memberi 

hak kepada rakyat untuk menikmati sumber daya alam, agar dapat 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga jika ada usaha pemerintah 

untuk menjadikan sumber daya alam sebagai sumber devisa dalam rangka 

meningkatkan perekonomian nasional, maka kesejahteraan untuk rakyat tidak 

boleh dikesampingkan begitu saja apalagi jika kemudian rakyat diusir dari 

sumber daya alamnya dengan dalih legitimasi hukum yang diberikan kepada 

pemegang ijin usaha pertambangan yang dianggap memiliki hak untuk 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.
1
  

 Sebagaimana yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikut 

adalah uraian kasus yang terjadi
2
 : 

Pada tanggal 28 April 2010, Bupati Bima Ferry Zulkarnain 

mengeluarkan SK No. 188/45/357/004/2010 yang memberikan izin 

pertambangan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk 

                                                           
1
 I Nyoman Nurjaya, Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia, Jakarta, ICEL, 1993, hlm 

37-38. 
2
http://irmadevita.com/2012/sengketa-tanah-di-bima-yang-dipicu-oleh-sk-bupati-bima, di unduh 

pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 15.00 WIB. 

http://irmadevita.com/2012/sengketa-tanah-di-bima-yang-dipicu-oleh-sk-bupati-bima
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melakukan eksplorasi di atas lahan seluas 24.980 hektar. Masyarakat 

menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir 

keberadaannya dapat merusak sumber air dan akan membuat susutnya 

debit air irigasi lahan pertanian serta mematikan lahan pertanian 

bawang merah mereka juga khawatir akan kerusakan lingkungan di 

kawasan itu. Dalam SK itu Pemkab Bima hanya mengizinkan 

perusahaan tertentu menambang emas serta menyebut pertambangan 

tradisional masyarakat sebagai tindakan melawan hukum. Masyarakat 

menolak kebijakan tersebut dan menuntut Pemerintah setempat agar 

SK Bupati yang memberikan izin pertambangan kepada PT. SMN 

dicabut. Kemudian Bupati Bima Ferry Zulkarnaen mencabut izin 

tambang PT. SMN melalui Surat Keputusan No. 188.45/64/004/2012 

tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan 

Eksplorasi oleh SMN di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu pada 

sabtu 28 Januari 2012 . 

 Dari uraian di atas, masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar 

pertambangan adalah sekelompok orang atau warga masyarakat yang terikat 

serta tunduk pada hukum tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara 

para anggotanya. Di dalam hukum adat masyarakat seperti ini terbentuk 

karena faktor teritorial yaitu terbentuknya masyarakat hukum yang 

disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah 

tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum.  

 Di dalam berbagai peraturan perundangan Sumber Daya Tambang 

menyebut masyarakat dengan dua istilah yaitu masyarakat dan masyarakat 
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adat. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

mengenai akses masyarakat dan masyarakat adat terhadap sumber daya 

tambang. Mengapa fokus ini menjadi perhatian? Karena masyarakat disekitar 

Sumber Daya Tambang tersebut seperti tersingkirkan kemudian memicu 

kerusuhan / demonstrasi memprotes keberadaan eksploitasi sumber daya 

tambang seperti yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Mengapa sampai 

terjadi keribuatan / protes dari masyarakat? Penelitian ini hendak 

mengungkapkan perihal adakah pengaturan hak masyarakat dan masyarakat 

adat terhadap sumber daya tambang.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas maka rumusan 

masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :  

Apa hak masyarakat dan masyarakat adat atas sumber daya tambang menurut 

peraturan Perundang-undangan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui tentang konsep masyarakat dan masyarakat adat; 

2. mengetahui ada tidaknya hak masyarakat dan masyarakat adat atas sumber 

daya tambang yang meliputi eksplorasi, eksploitasi dan;  

3. mengetahui kapan hak tersebut dapat direalisir dan jika masyarakat 

menolak apakah boleh menurut peraturan perundangan Sumber Daya 

Tambang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

  Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian 

hukum, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

approach).  

  Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi guna menyusun suatu 

argument yang dapat memberikan jalan keluar bagi masalah yang 

dihadapi.
3
 Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menemukan 

adakah pengaturan hak masyarakat dan masyarakat adat serta kapan 

mendapat akses terhadap sumber daya tambang. 

  Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin 

hukum dengan melakukan penelusuran buku-buku hukum ( treatises ).
4
 

Pendekatan konsep ini untuk menelaah konsep masyarakat dan masyarakat 

adat siapakah mereka ini?  

2. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer yaitu: 

1.  Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi,  

                                                           
3
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 1,  Jakarta, Kencana, 2007, hlm  97. 

4
 Ibid., hlm 196 



6 

 

2. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara,  

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.
5
  

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. 

3. Unit Analisa 

Unit analisa dalam penelitian hukum ini adalah hak masyarakat dan 

masyarakat adat atas Sumber Daya Tambang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid., hlm 141. 


