
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia

merupakan kekuatan utama ketahanan energi. Sumber Daya Alam yang tidak 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan berdampak terhadap kebutuhan dasar 

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya 

alam untuk kebutuhan dalam negeri. Pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan 

secara terus-menerus agar kebutuhan rakyat Indonesia dapat terpenuhi secara 

keseluruhan.  Disisi lain, Indonesia sering kali diperkirakan akan menjadi salah satu 

negara maju di masa mendatang dan sebagai pemilik minyak, batubara, gas alam, 

emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar 

internasional. Oleh karenanya, filosofi mendasar yang tidak boleh ditinggalkan 

dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia bahwa pemerintah sebagai aktor yang 

memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya 

alam.  

Sebagai wujud konkrit kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam 

mengelola energi untuk kemakmuran rakyat, maka perlu adanya kebijakan strategis 

pemerintah dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

Indonesia. Melalui kebijakan ketahanan energi nasional yang berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Kebijakan Energi   

Nasional, pemerintah melalui Ditjen Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan 
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Sumber Daya Mineral (ESDM)1  dapat menjaga ketahanan energi nasional  secara 

berkelanjutan melalui adanya ketersediaan energi; prioritas pengembangan energi; 

pemanfaatan sumber daya energi; dan  cadangan penyangga energi nasional.2 

Ketersediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan prioritas pengembangan energi 

merupakan adanya pengutamaan pengembangan energi terbarukan untuk menjaga 

ketahanan energi nasional. Selain daripada itu untuk mengendalikan energi, baik 

tak terbarukan maupun yang terbaharukan, pemanfaatan sumber daya energi harus 

dilakukan secara optimal dan secara keberlanjutan. Untuk tetap dapat menikmati 

energi secara terus-menerus dan keberlanjutan, maka perlu adanya cadangan 

penyangga energi untuk kepentigan nasional, yang mana hal ini merupakan jumlah 

ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. 

Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, batubara merupakan salah 

satu sumber energi yang dimanfaatkan sebagai keperluan industri dan pembangkit 

listrik. Selain itu termasuk alternatif yang paling tepat sebagai pilihan dalam 

menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, 

pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, 

                                                           
1Dalam menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah yakni Kementerian ESDM selalu 

berpedoman pada tugas dan fungsinya yakni menyelenggarakan seluruh urusan yang berkaitan 

dengan energi. Selain itu untuk menyelenggarakan hal tersebut tugas Kementerian ESDM adalah 

perumusan dan penetapan kebijakan dibidang minyak, gas bumi, mineral dan batubara. Kemudian 

hal ini diturunkan pada Visi dan Misi Ditjen Minerba sebagai pelaksana kebijakan tentang mineral 

dan batubara adakah tetap menjaga keamanan nasional, yang dalam hal ini diartikan sebagai tetap 

tersedianya energi untuk kebutuhan nasional 
2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi 
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berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar mendatangkan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat3. 

Pada Tahun 2015 sumber daya batubara di Indonesia berjumlah 106.845,50 

Milliar Ton  dan sumber daya cadangan batubara yang tersedia berjumlah 32.263,68 

Milliar Ton.4 Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya batubara harus  mampu 

dimanfaatkan, dikelola secara efektif dan optimal untuk menunjang ketahanan 

enegi nasional dimasa mendatang. Selaras dengan arah kebijakan Ditjen Minerba 

yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yang mengungkapkan 

bahwa pengendaliaan produksi mineral dan batubara agar produksinya optimal 

dengan menetapkan batas atau acuan produksi dengan tetap memperhatikan upaya 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Lebih jauh lagi, pengendalian produksi 

merupakan upaya Pemerintah untuk mengalokasikan mineral dan batubara bagi 

kepentingan generasi masa depan dan keberlanjutan 

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan batubara pertama, pengguna batubara di dalam 

negeri masih sangat rendah. Rendanhnya pengguna batubara dalam negeri ini 

disebabkan oleh tidak meratanya pemerintah melalui badan usaha pertambangan 

dalam mengalokasikan penggunaan batubara untuk seluruh sektor yang 

membutuhkan meliputi pembangkit listrik, usaha mikro dan perorangan. Tidak 

hanya itu sektor lain yang membutuhkan batubara adalah pencairan dan penggasan. 

Tampaknya hal ini belum dilakukan secara menyeluruh. Pasalnya hal ini tidak 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
4 Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Desember 2015 
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sebanding dengan jumlah pengguna batubara dalam negeri. Sebagai buktinya 

dengan adanya mega proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden 

Joko Widodo jumlah alokasi batubara untuk domestik semakin meningkat, namun 

kenyataannya justru berbanding terbalik dengan rendahnya alokasi batubara untuk 

dalam negeri. Kedua meningkatnya produksi batubara setiap tahunnya. 

meningkatnya produksi batubara setiap tahunnya ternyata tidak dibarengi dengan 

jumlah alokasi batubara dalam negeri yang seharusnya ikut mengalami 

peningkatan. Namun yang terjadi peningkatan tersebut mengakibatkan jumlah 

alokasi batubara dalam negeri semakin menurun. Ketiga, persentase ekspor 

batubara masih sangat tinggi. Tingginya ekspor batubara ini adalah akibat dari tidak 

terserapnya secara maksimal batubara untuk kebtuhan dalam negeri. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan pengelolaan dan 

pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka 

menjaga ketahanan energi nasional masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan 

pemegang (PKP2B) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 5, 

(IUP) Izin Usaha Pertambangan dan (IUPK) Izin Usaha Pertambangan Khsusus6 

tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam batas operasi 

                                                           
5 PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau 

patungan antara asing dengan nasional dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) untuk 

pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada UU No. 1/1967 tentang PMA serta UU 

No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum 
6 IUP dan IUPK adalah kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan baik 

khusus maupun tidak khusus. 
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produksi dan ketentuan ketetapan persentase minimal penjualan batubara untuk 

kebutuhan dalam negeri.7   

Dengan demikian, maka perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan batubara 

untuk lebih mengutamakan pemasokan kebutuhan dalam negeri kemudian setelah 

itu dialokasikan untuk kegiatan ekspor. Sebagai warga Indonesia yang memiliki 

hak untuk tetap dapat menikmati sumber daya alam yang dimilikinya, maka negara 

adalah aktor yang memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mengelolanya 

secara secara arif dan bijak. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Demikian juga halnya dengan batubara yang merupakan salah 

satu sumber daya alam yang tak terbarukan harus dimanfaatkan secara optimal oleh 

seluruh pengguna batubara, khususnya dalam negeri.8 Setelah munculnya undang-

undang dasar tersebut kemudian muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pada regulasi ini, pengaturan 

tentang pengelolaan dan pemanfaatan batubara tidak dibahas secara jelas. Undang-

Undang ini cenderung hanya memaparkan tentang organisasi pertambangan, 

penguasaan wilayah pertambangan, tata cara mendapatkan kekuasaan 

pertambangan. Dengan demikian regulasi tersebut belum cukup kuat digunakan 

                                                           
7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor2805K /30 /MEM /2015 tentang 

Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam 

Negeri  Tahun 2015 
8 Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Kebijakan 

Ketahanan Energi Nasional menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan tersebut merupakan 

upaya pengamanan pasokan energi untuk kepentingan dalam negeri.  
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sebagai dasar regulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan batubara secara 

keseluruhan.   

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan batubara untuk kepentingan 

dalam negeri. Pemerintah memiliki produk hukum yang menjamin tentang 

pengelolaan dan pemanfaatan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal  100 dan 103 

ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa 

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 

dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

serta pemanfaatan mineral dan batubara di dalam negeri.  

Oleh karena itu pemerintah memiliki Kebijakan yang berkaitan dengan 

pengutamaan pasokan batubara dalam negeri yakni Domestic Market Obligation 

(DMO). Adanya DMO ini merupakan langkah pemerintah dalam mengamankan 

pasokan batubara untuk kepentingan didalam negeri. Mengingat belum adanya 

kebijakan khusus yang menyatakan tentang pengutamaan pasokan batubara untuk 

dalam negeri. Pada dasarnya Kebijakan DMO ini merupakan kebijakan yang dibuat 

agar seluruh pengguna batubara didalam negeri memiliki ketersediaan batubara 

untuk kegiatan industrinya.   

Adanya kebijakan DMO ini menjadikan pasokan batubara didalam negeri 

lebih terkendali, terkontrol serta dapat digunakan secara optimal oleh penggunanya. 

Kebijakan DMO batubara telah muncul pada tahun 2009 sejak munculnya 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 34 Tahun 2009 
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tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk 

Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah 

dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 184 Tentang 

pengutamaan dalam negeri, pengendalian produksi, penjualan minimal mineral dan 

batubara. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tidak hanya terpenuhi kebutuhan 

batubara dalam negeri, namun seluruh PKP2B, IUP dan IUPK dapat 

mengendalikan produksinya secara optimal serta dapat menjual batubaranya 

kedalam negeri sesuai ketentuan minimal penjualan batubara dalam negeri. 

Terlepas dari hal tersebut. Terdapat pemasalahan utama yang timbul dari 

adanya Kebijakan DMO batubara masih rendah. Pasalnya hingga tahun 2014 

penggunaan batubara didalam negeri hanya sekitar 20-25% , sisanya sekitar 70-

75% diekspor ke berbagai negara di Asia.9 Ekspor terbesar Indonesia berada di 

Negara Tiongkok dan India.10 Padahal seharusnya pemanfaatan batubara di 

Indonesia lebih di optimalkan untuk kebutuhan dalam negeri ketimbang kebutuhan 

eskpor. Adapun paparan data realisasi produksi batubara pada tahun 2010-2015  

sebagai berikut : 

                                                           
9 Berdasarkan Data Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015-2019.  
10Berdasarkan Data Pusat Statistik Nasional  Tentang Pertambangan Tahun 2002 – 2014 

menyebutkan bahwa Negara Tiongkok mengekspor Batubara asal Indonesia sebesar 99.280,3 Juta 

ton dan India sebesar 136.352,1 Juta ton. 
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Gambar 1.1 Realisasi Produksi, Domestik dan Ekspor Batubara Tahun 2010 

2015 

Sumber: Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Dari paparan data diatas menunjukkan bahwa realisasi produksi mineral dan 

batubara dari tahun 2010 – 2015 terlihat bahwa produksi dari tahun 2010 – 2013 

terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan 

sebesar 16 Juta ton. Berbeda dengan realisasi produksi batubara untuk kebutuhan 

dalam negeri yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

hal ini tidak seimbang dengan realisasi batubara untuk kegiatan ekspor. Pasalnya 

ekspor batubara selama kurun waktu lima tahun tersebut terus mengalami 

peningkatan sebesar 5 – 6 kali lipat dari peningkatan realisasi produksi batubara 

untuk kebutuhan dalam negeri. Tentunya hal tersebut menjadi masalah penting 

yang perlu tindakan khusus dari berbagai pihak agar pengguna batubara dalam 

negeri semakin meningkat. Hal ini perlu dilakukan agar sumber daya alam yang 

tersedia di Indonesia ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna dalam 

negeri.  
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Batubara memiliki banyak kegunaan baik disektor Industri maupun 

pembangkit listrik. Penggunaan terbesar batubara terdapat pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) dan sisanya pada sektor industri lain. Penggunaan terbesar 

batubara berada pada pembangkit listrik yakni sebesar 80% dan sisanya sebesar 

20% digunakan pada sektor industri lain.11 Adapun paparan data realisi penggunaan 

batubara pada sektor Industri Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:  

Gambar 1.2 Alokasi Pengguna Batubara Nasional 

Sumber: Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Dari sajian gambar diatas terlihat bahwa pengguna batubara pada kurun 

waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan jumlah penggunaan. 

Penggunaan batubara terendah berada pada tahun 2011 yang hanya 37 Juta ton 

sedangkan penggunaan tertingi berada pada tahun 2014 yang mencapai 47,4 Juta 

ton. Akan tetapi dengan jumlah yang demikian tersebut belum mencukupi 

                                                           
11 Berdasarkan data Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015 – 2019   
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persentase minimal yang ditetapkan pemerintah untuk penggunaan batubara 

didalam negeri.12  

Dalam implementasi kebijakan harus secara bersama-sama seluruh 

pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang terlibat dapat secara kooperatif 

mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif dan penuh dengan rasa 

tanggungjawab. Wujud dari keberhasilan sebuah implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh  George C. Edward (1980) III yang berpandangan 

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni Komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.13   

 Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; Sumber daya, meskipun 

isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi 

tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia maupun sarana pendukung; Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang 

dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis; Struktur 

                                                           
12Persentase minimal penjualan batubara untuk dalam negeri adalah 92,31 Juta ton, hal ini 

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2805 K/30/MEM/2015 

tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan 

dalam Negeri  Tahun 2015 
13Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka   

Pelajar hal. 90-92  
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Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Keempat hal 

ini harus berjalan secara keseluruhan agar implementasi kebijakan DMO dalam 

menjaga ketahanan energi nasional dapat berjalan secara efektif dan optimal. 

Dengan demikian penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana 

model pengelolaan kebijakan DMO batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

batubara  untuk memberikan ketahanan energi nasional melalui pengutamaan 

pemasokan kebutuhan batubara untuk dalam negeri. 

B.  Rumusan Masalah 

 Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan 

pengutamaan pemenuhan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam 

kebijakan ini pemerintah menekankan pada seluruh PKP2B, IUP dan IUPK untuk 

dapat memenuhi kuota DMO batubara didalam negeri. Akan tetapi dari munculnya 

kebijakan DMO Batubara pada tahun 2009 pengelolaan dan pemanfaatan batubara 

untuk pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri masih rendah karena lebih 

banyak di ekspor ke berbagai negara. Sehingga perlu adanya model pengelolaan 

dan pemanfaatan batubara untuk ketahanan energi nasional dan keberlanjutan 

melalui Kebijakan DMO batubara. 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Untuk  mengetahui model pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui 

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi 

Nasional 

b. Untuk  mengetahui dampak pengelolaan dan pemanfaatan batubara 

melalui Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan 

Energi Nasional 

D.     Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Teoritis 

a. Hasil dari penelitian dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tentang 

model pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui Kebijakan 

Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional 

b. Dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

hal Meningkatkan Pemanfaatan Batubara untuk Memenuhi Kebutuhan 

domestik melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 

2. Praktis 

a. Bagi Pemerintah dapat dijadikan rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dalam pengelolaan 

batubara yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri secara optimal. 

E.     Definisi Konsep 

Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan 

suatu gejala atau menyatakan suat ide (gagasan) tertentu. Bailey (1982) 
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menyebutnya sebagai presepsi (mental image) atau abstraksi yang dibentuk dengan 

menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah penelitian yang tentunya memiliki 

konsep dasar guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep 

dasar dala penelitian ini.14 Adapun konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan Publik  

Kebijakan publik merupakan  serangkaian instruksi dari para pembuat 

keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut.15 Proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan 

kita dalam mengakji kebijakan publik16 Tahap-tahap kebijakan publik adalah 

sebagai berikut:17 Tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap 

implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan.18 

Berangkat dari tahap-tahap kebijakan tersebut penelitian ini berfokus pada 

implementasi kebijakan. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah mengenai 

kebijakan pemerintah tentang peningkatan pemanfaatan batubara untuk pengguna 

dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Model yang 

diterapkan kebijakan DMO batubara adalah pemanfaatan pengguna batubara dalam 

negeri dapat meningkat dengan mengurangi persentase ekspor batubara serta 

                                                           
14 Iqbal Hasan,2004, Analisis Data Penelitian dengan Statistik,Bumi Aksara 
15 Jeffry L. Presman dan Aaron Wildavsky, dalam Amir Santoso 
16 Charles Lindblom 1986. Proses Penetapan Kebijakan Publik. Edisi Kedua 
17William Dunn 1999. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada Press, hlm 24-25 
18Winarno, Budi 2014. Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps, hlm. 35 
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mengoptimalkan produksi batubara guna menjaga keamanan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

Peningkatan alokasi batubara untuk pengguna dalam negeri ini didukung 

dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah yang salah satunya 

adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 

Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk 

Kepentingan Dalam Negeri. Tindak lanjut dari ketetapan kebijakan publik ialah 

implementasi kebijakan. Dalam hal ini kebijakan tersebut diharapkan mampu 

memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat Indonesia untuk dapat 

menikmati hasil produksi batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

sebagaimana fungsi implementasi adalah untuk membentuk hubungan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan 

sebagai “outcome” dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.19 

b. Tata Kelola Batubara 

Menurut Drs. Winarno Hamiseno sebagaimana dikutip oleh Drs. Suharsimi 

Arikunto (1996) pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan 

mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.20 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah Pe-

nyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan 

lancar. Begitu juga dengan pengelolaan batubara yang merupakan sumber daya 

                                                           
19Wahab, Solichin Abdul 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press, Malang hlm.185 
20Suharsimi Ari Kunto,1996 Pengelolaan Kelas Dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif, Jakarta 

PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8 
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alam tak terbarukan yang harus dikelola secara keberlanjutan untuk menjaga 

ketahanan energi nasional.  

Dalam pengelolaannya batubara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan dalam negeri. Secara teknis pengelolaan batubara adalah \tentang 

bagaimana tersedianya batubara untuk kebutuhan nasional, yang dalam hal ini 

pemerintah telah menetapkan batas operasi produksi batubara dan batas wilayah 

operasi produksi. Selain daripada itu untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, hasil 

operasi produksi batubara perlu ditingkatkan dengan cara peningkatan nilai tambah 

batubara. 

c. Domestic Market Obligation (DMO) 

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan 

pemerintah dalam hal pengutamaan pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam 

negeri. Pemerintah telah membuat kebijakan ini sejak tahun 2009 sejak 

dikeluarkannnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 34 

Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara 

Untuk Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan DMO terus dengan gencar 

dilaksanakan agar terpenuhinya pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. 

Pengguna batubara didalam negeri terutama berada pada sektor Industri. pengguna 

terbesar batubara terbesar berada pada pembangkit listrik. Dengan adanya 

kebijakan DMO ini, pemerintah berharap seluruh PKP2B, IUP dan IUPK dapat 

memenuhi kuota DMO yang telah ditetapkan pemerintah. hal ini perlu dilakukan, 

pasalnya perusahaan pada saat ini lebih fokus pada kegiatan eskpor karena lebih 

memberikan untung yang besar daripada harus menjualnya dalam negeri. Harapan 
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lain dengan adanya kebijakan DMO ini, dapat merangsang tumbuhnya industri-

industri baru yang menggunakan batubara sebagai kegiatan industrinya. Selain itu 

kebijakan DMO ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kekayaan yang 

ada di Indonesia ini.  

Sebagaimana amanat konstitusi, kekayaan alam, termasuk batubara adalah 

kekayaan nasional yang tak bisa dilepaskan dari penguasaan negara. Sehingga harus 

dibangun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi 

pemerintah antara lain menjaga kesejahteraan dan keamanan pasokan batubara agar 

tetap dapat dinikmati secara terus menerus oleh generasi dimasa mendatang.   

Bahwasannya keamanan dan kesejahteraan tidak hanya diukur dari keamanan 

secara militer saja namun diukur dari berbagai sisi seperti, ekonomi, sosial, politik, 

teknologi dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Barry Buzan (2006)  yang mengatakan: “Security is affected by factors in five 

major sectors; military, political, economic, society and environment. A nation can 

be said to have assured its own security when its military, economically and 

technologically develop, politically stable and socio-culturally cohesive.21  

Berdasarkan pendapat Barry Buzan diatas maka yang dimaksud 5 faktor 

dalam mengukur keamanan adalah Militer, merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menjaga keamanan maupun kedaulatan negara dari segala ancaman dari luar 

maupun dalam negeri. Politik yang merupakan keamanan atas berjalannya birokrasi 

dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ekonomi adalah bentuk keamanan atas 

terlaksananya kebijakan moneter dan fiskal. Sosial merupakan bentuk 

                                                           
21 Eksplo.”Menyoal Kuota Gas Domestik”.No.37.Th.II. Maret 2010. Hal. 52-53 
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kesejahteraan masyarakat atas terpenuhi seluruh kebutuhan dasar yang termasuk 

didalamnya adalah terpenuhinya energi untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya 

adalah keamanan dalam segi lingkungan tanpa pencemaran dan polutan yang 

mengancam kehidupan manusia. Dengan demikian maka posisi kebijakan DMO 

menurut Buzan ada pada masyarakat dan lingkungan. Kedua hal ini menjadi 

penting adanya karena masyarakat adalah pihak yang menggunakan energi untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya serta masyakarat adalah pihak yang terdampak 

secara langsung atas kegiatan pertambangan batubara 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi petunjuk 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel.22 Berikut operasionalisasi variabel 

penelitian ini: 

a.   Tata kelola Batubara di Indonesia 

1.    Kondisi Batubara di Indonesia 

2.    Kebijakan DMO batubara 

3.    Relasi antar aktor dalam tata kelola batubara 

b.   Implementasi Kebijakan publik  

1. Komunikasi, dalam hal ini adalah komunikasi yang jelas dan konsisten antara 

Kementrian ESDM, Ditjen Minerba dengan badan usaha pertambangan serta 

pengguna batubara dalam pelaksananaan kebijakan 

                                                           
22 Masri Sangarimbun & Sofian Efendi, op.cit, hlm.46. 
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2. Sumber daya, yakni Kementerian ESDM, Ditjen Minerba sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan dalam pelaksana kebijakan harus didukung dengan 

fasilitas maupun sarana yang mendukung pelaksananaan kebijakan 

3. Struktur Birokrasi, adalah struktur organisasi  pemerintah yakni Ditjen 

Minerba dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan 

4. Tingkah Laku, adalah bagaimana seorang pelaksana kebijakan dapat 

mengetahui apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 

c.     Arah Kebijakan DMO Batubara 

1. Penurunan persentase ekspor batubara sebagai langkah untuk mengamankan 

hasil produksi batubara dalam negeri 

2. Penyusunan neraca batubara nasional  adalah pengamanan ketersediaan 

energi nasional untuk jangka panjang 

3. Pengawasan Batubara pada PKP2B, IUP, sebagai bentuk tanggungjawab 

pemerintah dalam mengamankan batubara nasional 

d.    Model Tata Kelola Batubara  

e.     Dampak Kebijakan DMO Batubara terhadap Ketahanan Energi 

Nasional 
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 Berdasarkan paparan kerangka pemikiran diatas, penulis menggambarkan 

skema pelaksanaan pengelolaan batubara yang diawali dengan adanya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan. Undang-Undang ini adalah payung hukum utama dalam 

pelaksanaan kegiatan pertambangan. Undang-Undang tersebut memaparkan 

tentang penguasaan bahan galian, bentuk dan organisasi pertambangan, usaha-

usaha pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat memperoleh kuasa 

pertambangan. Kajian dalam undang-undang ini hanya terfokus pada pengaturan 

organisasi dalam menguasai wilayah pertambangan oleh perusahaan negara, 

perusahaan daerah dan instansi pemerintah yang ditunjuk melalui Menteri. 

Kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan batubara sangat 

kecil pada undang-undang ini. 

 Setelah berpuluh-puluh tahun tidak adanya undang-undang yang mengatur 

tentang tata kelola batubara. Maka pada tahun 2009 pada masa kepemimpinan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy 

Saleh muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. dalam undang-undang tersebut kejelasan terhadap tata kelola 

batubara khususnya telah banyak dibahas dan dipaparkan baik dalam segi 

pengalokasia, penjualan, eksplorasi maupun eksploitasi. Dalam kaitannya dengan 

pengutamaan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Pasal 100 dan 103 seluruh pemegang IUP maupun IUPK wajib 

memurnikan dan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Tidak hanya itu untuk 

memperkuat kebijakan pemerintah tentang pengutamaan pasokan batubara untuk 
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kepentingan dalam negeri. maka pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Pemenuhan Mineral dan 

Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri atau dengan sebutan Domestic Market 

Obligation (DMO). 

 Setelah munculnya regulasi maupun kebijakan tentang pengutamaan 

batubara untuk kepentingan dalam negeri. Maka yang terlihat berdasarkan data 

(lihat gambar 1.1 dan 1.2) kondisi realisasi batubara untuk lebih mengutamakan 

kepentingan dalam negeri masih sangat rendah. Padahal produksi batubara setiap 

tahunnya mengalami peningkatan namun rendahnya penyerapan batubara untuk 

dalam negeri menyebabkan batubara sisa hasil prodiuksi lebih banyak dialokasikan 

untuk ekspor. Hal ini menjadi sorotan utama penelitian. Selanjutnya setelah melihat 

implementasi tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana kiat-kiat pemerintah dalam 

membawa kebijakan DMO ini kedepan untuk dapat meminimalisir adanya 

pemanfaatan kepentingan dari kebijakan  DMO batubara yang dari observasi 

peneliti hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dan 

meningkatkan penerimaan negara tanpa memperhitungkan memenuhi alokasi 

batubara untuk kebutuhan dalam negeri. 

 Keseluruhan dari keadaan tata kelola dan pemanfaatan batubara yang telah 

dilakukan oleh pemerintah, baik sebelum munculnya kebijakan DMO batubara 

hingga arah kebijakan DMO batubara, kesemuanya tersebut adalah model tata 

kelola batubara yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan 

DMO batubara. Oleh karenanya kebijkan DMO batubara apakah sudah berdampak 

bagi ketahanan energi nasional ataukah belum. Hal ini akan diulas lebih dalam 
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melalui riser yang akan dilakukan oleh peneliti. Jika belum berdampak pada 

ketahanan energi nasional. Maka peneliti memiliki saran untuk melihat sisi 

implementasi kebijakan, baik dalam segi tata kelola, aktor maupun model kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk 

melaksanakan penelitian.23 Dengan kata lain, metode penelitian merupakan langkah 

sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. Berikut 

uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

1.      Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.24 Metode deskriptif ini digunakan untuk 

menggambarkan untuk menggambarkan model pengelolaan dan pemanfaatan 

batubara melalui Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan 

Energi Nasional 

2.      Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan informasi 

terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau 

                                                           
23Zuriah, Nurul 2006, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori Aplikasi, Jakarta, PT Bumi 

Aksara, , hlm. 227. 
24Dikutip dari Nazir, Moh,1999 Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 63. 
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keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan 

sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang 

diteliti.25 Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini ialah: 

a. Staf Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan 

Batubara dengan asumsi narasumber mengetahui perihal produksi dan 

pemanfaatan batubara yang digunakan oleh dalam negeri dan untuk 

kegiatan ekspor batubara 

b. Staf Subdirektorat Penyiapan Program  Mineral dan Batubara dengan 

asumsi narasumber mengetahui perihal pelaksanaan kebijakan 

Domestic Market Obligation (DMO) 

3. Sumber Data 

a.      Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang 

biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan dan original.26 Sehingga data primer akan diperoleh melalui 

proses wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti selama 

kegiatan penelitian di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 

                                                           
25Sugiyono,2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung, Alfabeta, , hlm 96. 
26Dikutip dari Nafi’ah, Ulin 2015, ‘Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar 

Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri’, Skripsi 

Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17. 
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b.        Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

sifatnya sebagai pelengkap.27 Dalam proses penulisan skrispsi ini 

mengharapkan mendapatkan data berupa data fisik berupa jurnal, tabel, 

gambar, gambar, formula yang berisikan tentang model pengelolaan dan 

pemanfaatan batubara melalui Kebijakan Domestic Market Obligation 

(DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional di Ditjen Minerba Kementerian 

ESDM. Selain itu peneliti juga membutuhkan data berupa berita mengenai 

model dalam pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui Kebijakan 

Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional di 

Ditjen Minerba Kementerian ESDM. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a.      Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.28 

Observasi dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Observasi ini terkait dengan model 

pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui Kebijakan Domestic Market 

Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional di Ditjen Minerba yang 

merupakan produk kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

                                                           
27 Lane, J,1994 Ekonomi Politik Komparatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  
28 Dikutip dari Bungin, MB, 2010, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 115. 
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observasi ini dilakukan mulai dari pengendalian produksi batubara, penetapan 

presentasi minimal penjualan batubara dalam negeri dan terpenuhi atau 

tidaknya kuota DMO untuk masing-masing perusahaan. 

b.      Wawancara  

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber guna mendapatkan informasi. Narasumber dalam wawancara ini 

adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara. Wawancara yang dilakukan tidak terikat pada 

pedoman pertanyaan tertentu, melainkan mengeksplorasi gagasan-gagasan 

yang muncul selama proses wawancara. Adapun yang menjadi narasumber 

pada wawancara ini ialah: 

1. Staf Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan 

Mineral dan Batubara dengan asumsi narasumber mengetahui 

perihal produksi dan pemanfaatan batubara yang digunakan oleh 

dalam negeri dan untuk kegiatan ekspor batubara 

2. Staf Subdirektorat Penyiapan Program  Mineral dan Batubara 

dengan asumsi narasumber mengetahui perihal pelaksanaan 

kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 

c.       Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang 

diperoleh dilapangan.29 Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan 

                                                           
29Dimana Hardiansyah (2009) dalam Haris Hardiansyah  (2010:143) memaparkan bahwa studi 

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen 

lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan 
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tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang 

dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian.30 Dokumentasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang bersumber 

dari dokumen-dokumen Ditjen Minerba  seperti surat edaran, rekapitulasi data 

ataupun buku harian catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang 

mendukung data penelitian 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang 

merupakan bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia yang beralamat di Jl. Prof. DR. Supomo No.10, Menteng Dalam, Tebet, 

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.  Peneliti melakukan 

penelitian pada tempat tersebut karena Ditjen tersebut sebagai pelaksana kebijakan 

DMO batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui kebijakan 

Domestic Market Obligation (DMO) untuk memberikan ketahanan energi nasional 

6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses penting dalam suatu penelitian, mengingat 

tahapan ini diperuntukkan untuk menyajikan data yang telah diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Sebagaimana menurut Bogdan & Biklen (1982) yang 

mengungkapkan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mensitesiskannya, mencari dan 

                                                           
30M Djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, , 

AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 199 
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menemukan pola, dan memutuskan data yang akan dideskripsikan.31 Tahap-tahap 

analisis data dalam penelitian ini digunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan tahapan menurut Ritchie & Spencer (1994) yang biasanya digunakan 

dalam penelitian kebijkan, yakni (1) Familiarisasi; (2) indentifikasi kerangka kerja; 

(3) indeks; (4) penggambaran; (5) pemetaan dan interpretasi. 

 Tahap pertama, yakni familiarisasi merupakan membaca keseluruhan data 

dan mengidentifikasinya. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi peneliti di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dibaca secara 

keseluruhan untuk lebih mendalami penelitian. 

 Tahap Kedua, identifikasi kerangka kerja yang merupakan tahap penyusunan 

informasi awal yang didasarkan pada hasil dari tahap familiarisasi dan akan 

disempurnakan pada tahap-tahap selanjutnya.32 Setelah data-data terkait kebijakan 

DMO dibaca secara keseluruhan, maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk 

kerangka pemikiran awal. Penyajian data yang berupa kerangka tersebut untuk 

memudahkan pemahaman peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian 

terkait model pengelolaan dan pemanfaatan batubara melalui Kebijakan Domestic 

Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional di Ditjen Minerba 

Kementerian ESDM 

 Tahap ketiga, indeks atau bisa disebut Coding yang mana merupakan proses 

mengolah data menjadi bagian-bagian penting. Hasil dari tahap indeks ini 

                                                           
31Moeleong, Lexy J.2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakary, hlm,  

248 
32Lacey, A7 Luff, D, 2009, Qualitative Research Analysis, The NHR RDS for the east 

Midland/Yorkshire & the Humber, UK, hlm. 14 
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merupakan penyempurnan kernagka pemikiran awal dimana menambahkan 

data0data yang sesuai dengan kebutuhan dalam kerangka pemikiran tersebut. 

 Tahap keempat, penggambaran secara keseluruhan data yang didukung 

dengan penggunaan gambar maupun gambar-gambar terkait sehingga lebih 

memperjelas tema penelitian.33 adapun dalam penelitian tentang pelaksanaan 

kebijakan DMO ini akan disertakan gambar, skema, dan foto-foto pendukung 

lainnya yang berasal dari laporan maupun publikasi Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara. 

 Tahap kelima, pemetaaan dan interpretasi yakni mendeskripsikan hasil 

penelitian dan mengkomparasikan dengan teori maupun konsep yang relevan. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini  yang menjawab 

rumusan masalah. Data terkait pelaksanaan kebijakan DMO dijabarkan dalam 

bentuk uraian yang didukung oleh gambar maupun foto pendukung dimana 

didasarkan pada rumusan masalah yang diangkat dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan 

 

                                                           
33 Bowling, A & Ebrahim, S, 2005, Handbook of Health Research Methods, Open University Press 

UK, hlm. 522 




