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BAB II 

PENJAJAKAN TEORITIK 

A. Pengantar

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) merupakan model yang

digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral  Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan 

Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri. Oleh karena itu, misi 

dalam bab ini adalah berusaha mengindetifikasi dimensi ruang dan arah kebijakan 

pemerintah dalam mengelola batubara untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. 

Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengelola batubara untuk 

ketahanan energi nasional. Sesuai yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 

5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.   

Bertolak dari uraian diatas, kepentingan utama dalam pembahasan sub bagian 

ini pertama, berusaha menguraikan konsep kebijakan publik dan implementasinya 

tentang pengutamaan pemasokan batubara untuk dalam negeri. Hal ini sesuai 

dengan teori yang yang dikemukakan oleh Goeroge C. Edward III (1980) tentang 

implementasi kebijakan.34 Kedua, berusaha menguraikan tentang tata kelola 

batubara dengan menggunakan konsep good governance untuk menunjang 

ketahanan energi nasional. Ketiga adalah menguraikan tentang kebijakan DMO 

batubara yang akan dijabarkan mulai dari munculnya regulasi pemerintah hingga 

34Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pasal 2 Pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam 

mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. 
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kebijakan DMO ini dapat menjaga ketahanan energi nasional melalui pengutamaan 

pasokan batubara untuk dalam negeri oleh para PKP2B, IUP dan IUPK kepada 

pengguna batubara dalam negeri 
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B.     Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Tahun Metode Hasil 

1. Yusuf Fatoni, 

Hadi Paramu, 

Elok Sri Utami35 

Determinan Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

Pertambangan Sub 

Sektor 

Batubara Dan Non 

Batubara Yang Listed 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

2013 Metode 

Sensus 

Simultan, Biaya Hutang, Risiko Bisnis, Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan 

Dividen, Serta Profitabilitas Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Struktur Modal Pada Sub 

Sektor Batubara. 

2. Ilmi Hakim36 Dampak Kebijakan 

Pertambangan 

Batubara Bagi 

Masyarakat 

Bengkuring 

Kelurahan Sempaja 

Selatan Kecamatan 

Samarinda Utara 

2014 Kualitatif Adanya Dampak Positif Dan Negatif Dengan 

Adanya Pertambangan Batubara 

Positif 

1. Terbukanya Daerah Terisolasi 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Meningkat 

3. Menampung Tenaga Kerja 

Negatif 

                                                           
35Yusuf Fatoni, Hadi Paramu, Elok Sri Utami,2013, Determinan Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor 

Batubara Dan Non Batubara Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 no. 1, diakses pada tanggal 2 Januari 2017 

http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2342  
36Ilmi Hakim, 2014, Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, 

diakses pada tanggal 2 Januari 2017 http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/   

http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2342
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/
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1. Kurang Memperhatikan Kelestarian 

Lingkungan, 

2. Penebangan Hutan 

3. Berkurangnya Luas Hutan 

4. Adanya Lubang-Lubang Bekas Tambang Yang 

Dibiarkan Menganga. 

3. Sri Riyani, Luthfi 

Fatah, Udiansyah,  

Yusuf Azis37 

Analisis Kebijakan 

Pengelolaan 

Sumberdaya Alam 

Batubara Ditinjau Dari 

Aspek Hukum 

Khususnya UUPPLH Di 

Kabupaten Banjar Dan 

Tanah Bumbu 

2013 - UU No.32 Tahun 2009 (UUPPLH) 

Telah Diterapakan Di Kabupaten Banjar 

Dan Tanah Bumbu Dalam Hal 

Pengelolaan SDA Batubara Baik Untuk 

Yang Berskala IUP Atau PKP2B Yang 

Merupakan Bagian Dari Proses 

Pembangunan Berkelanjutan Yang 

Bertujuan Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat 

1. Penerapan Aspek Perencanaan 

Terkategori Cukup Baik 

2. Penerapan Aspek Pemanfaatan 

Terkategori Cukup Baik 

3. Penerapan Aspek Pengendalian 

Terkategori Baik 

                                                           
37Sri Riyani, Luthfi Fatah, Udiansyah,  Yusuf Azis, 2013, Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Batubara Ditinjau Dari Aspek Hukum Khususnya   

UUPPLH Di Kabupaten Banjar Dan Tanah Bumbu, Jurnal Ilmiah Bidang Pengelolaan dan Sumber Daya Alam, Vol. 9 no. 1 diakses pada tanggal 2 Januari 

2017 http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1984  

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1984
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4. Penerapan Aspek Pemeliharaan 

Terkategori Kurang Baik 

5. Penerapan Aspek Pengawasan 

Terkategori Baik 

6. Penerapan Aspek Penegakan 

7. Hukum Terkategori Baik 

      (Kabupaten Banjar) Dan Sangat Baik 

(Kabupaten Tanah Bumbu) 

Sumber: Data telah diolah 
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 Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap penelitian terdahulu yang 

dipaparkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian pertama yang 

dilakukan oleh Yusuf Fatoni dkk melakukan penelitian tentang Determinan 

Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Dan Non 

Batubara Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 

2013. Jadi pada penelitian ini cenderung membahas tentang modal yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan dalam melakukan kegiatan 

pertambanga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sensus yang 

dilakukan pada perusahan-perusahaan tambang. Hasil dari penelitian ini adalah 

simultan, biaya hutang, risiko bisnis, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

kebijakan dividen, serta profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal pada sub sektor batubara. 

 Sedangkan peneliti kedua yang dilakukan oleh Ilmi Hakim membahas 

tentang dampak kebijakan pertambangan batubara bagi masyarakat bengkuring 

kelurahan sempaja selatan kecamatan samarinda utara yang dipublikasikan pada 

tahun 2014. Pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana peran 

pertambangan bagi daerah yang terdampak langsung kegiatan pertambangan. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan hasil penelitiannya. 

Hasil dari penelitian ini ada dua dampak yang terjadi yakni positif dan negatif 

diantaranya dampak positif adalah terbukanya daerah terisolasi, sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) meningkat, menampung tenaga kerja sedangkan dampak 

negatifnya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, penebangan hutan, 

berkurangnya luas hutan. 
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Peneliti ketiga Sri Riyai dkk melakukan penelitian tentang analisis 

kebijakan pengelolaan sumberdaya alam batubara ditinjau dari aspek hukum 

khususnya UUPPLH di kabupaten banjar dan tanah bumbu. Dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui kebijakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

yang telah diterapkan di  Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu. Penelitian ini 

diterbitkan pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini ditampilkan dalam bentuk 

grade  terkategori cukup baik, penerapan aspek pemanfaatan terkategori cukup 

baik, penerapan aspek pengendalian terkategori baik, penerapan aspek 

pemeliharaan terkategori kurang baik, penerapan aspek pengawasan terkategori 

baik, penerapan aspek penegakan hukum terkategori baik (Babupaten Banjar) dan 

sangat baik (Kabupaten Tanah bumbu). 

 Dengan demikian ketiga penelitian tersebut sangat berbeda dengan yang 

dilakukan oleh peneliti. Bahwa peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang 

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Ketahanan Energi Nasional. 

Jadi fokus pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana model strategis dalam 

tata kelola sumber daya dan pemanfaatannya untuk menjaga ketahanan energi 

nasional. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menguraikan hasil 

penelitian secara deskriptif.  

C.     Kebijakan Publik  

1.  Konsep Kebijakan Publik  

Sebelum membahas tentang kebijakan publik, Alangkah baiknya jika 

kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan. Menurut Carl Friedrich 

(1963) kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 
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seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan 

yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai 

suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.38 

Pendapat yang diberikan oleh Carl Friedrich (1963) memandang bahwa 

kebijakan adalah suatu yang berfungsi untuk mengatasi berbagai 

permasalahan dan tuntutan yang ada pada masyarakat maupun pemerintah. 

Begitu pula kebijakan DMO yang merupakan kebijakan yang ditawarkan 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan batubara untuk 

kebutuhan dalam negeri yang masih sangat rendah.  

Konsep kebijakan dengan kebijakan publik adalah sesuatu yang 

sangat kompleks yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

publik melalui strategi-strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut 

selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Amir Santoso (1993) dalam 

bukunya Budi Winarno yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik  

adalah serangkaian instruksi  dari para pembuat keputusan kepada pelaksana 

kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan  dan cara-cara untuk mencapai 

tujuan tersebut.39 Seperti halnya kebijakan DMO batubara yang merupakan 

sebuah instruksi dari para perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

untuk mengatasi permasalahan tentang pengutamaan pemasokan batubara 

untuk kebutuhan dalam negeri melalui beberapa langkah aksi yang ditetapkan 

                                                           
38 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps hlm. 20-21 
39 Op. Cit  hal. 26 
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oleh pemerintah yang diantaranya adalah pengawasan DMO batubara, 

penurunan persentase ekspor, peningkatan DMO batubara serta penyusunan 

neraca batubara nasional. 

D.      Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks  karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu perlu 

adanya pembagian proses-proses penyusunan kebijakan publik. Hal ini sesuai 

pendapat yang dikemukakan oleh Charles Lindblom (1986) yang mengemukakan 

bahwa tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 

kebijakan publik.40 Adapun tahap-tahap dalam penyusunan kebijakan publik yakni 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan 

Sumber: Diolah penulis 

 

 Berdasarkan tahap-tahap penyusunan kebijakan publik diatas, setiap 

tahapnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama yakni untuk mengaktualisasikan 

tuntutan-tuntan publik dengan sebuah hadirnya produk kebijakan dari pemeritah. 

Penyusunan agenda adalah tahap pemilahan masalah-masalah publik yang masuk 

                                                           
40 Charles Lindblom 1986, Proses Penetapan Kebijakan Publik, Edisi Kedua 
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kedalam agenda permasalahan untuk ditetapkan menjadi fokus pembahasan. Tahap 

Formulasi kebijakan adalah proses pembahasan permasalahan-permasalahan 

dengan dicari pemecahan masalah terbaik. Tahap Adopsi Kebijakan adalah proses 

pemilihan kebijakan yang telah ditawarkan oleh seluruh perumus kebijakan. 

Selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaaan 

kebijakan oleh seluruh badan-badan administrasi pemerintah maupun agen-agen 

pemerintah ditingkat bawah. Tahap terakhir dalam tahapan penyusunan kebijakan 

publik adalah kebijakan yang telah dijalankan pada kurun waktu tertentu akan 

dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat 

memecahkan suatu permasalahan. 

1.  Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari adopsi kebijakan 

yakni pelaksanaan kebijakan yang telah melalui proses pemecahan masalahnya oleh 

para perumus kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Van 

Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan menekankan pada tindakan, 

baik pemerintah maupun individu (kelompok) swasta, yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya.41 Seperti halnya 

dengan kebijakan DMO batubara adalah pemecahan atas permasalahan sebelumnya 

yakni tidak optimalnya pemanfaatan pengguna batubara untuk kebutuhan dalam 

negeri sehingga lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekspor. Tentunya 

pemerintah bersama stakeholder mewujudkan kebijakan tersebut sebagai tindakan 

nyata atas permasalahan yang ada. 

                                                           
41 Op Cit. Hal 26 
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Terdapat banyak model dalam implementasi kebijakan. Salah satunya 

adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III (1980). 

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public 

administration dan public policy.42 Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap 

kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Seperti halnya dengan kebijakan 

DMO batubara yang akan berdampak terhadap ketahanan energi nasional jika 

kebutuhan dalam negeri terpenuhi secara keberlanjutan. Dalam mengkaji kebijakan 

menurut Edwards terdapat empat  faktor atau variabel  yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumber-sumber, tingkah laku dan 

struktur birokrasi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Winarno, Budi 2014. Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps, hlm. 211 

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward 
 

 2.  Komunikasi  

Menurut Edwards keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan 

kepada personil yang tepat. Maka petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak 

                                                           
42 Pembahasan mengenai model implementasi kebijakan ini didasarkan pada buku yang ditulis 

George C. Edward (1980) III yang ditulis tahun 1980, Implementing Public Policy, (Washington 

DC Congresional Quarterly Press). 
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hanya dipahami melainkan petunjuk tersebut harus jelas.43 Seperti halnya 

pelaksanaan kebijakan DMO batubara. Para pembuat kebijakan harus 

mengkomunikasikan pada seluruh pemerintah yakni Ditjen Minerba bersama 

stakeholder tentang pelaksanaan kebijakan DMO ini seperti PKP2B, IUP dan 

IUPK serta pengguna batubara dalam negeri (end user). Dengan demikian 

seluruh elemen pelaksana tersebut dapat dapat memahami dan mengetahui 

penjelasan secara jelas tujuan dari kebijakan tersebut. 

3.  Sumber-Sumber 

Sumber-sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pelaksanaan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting tersebut 

meliputi: staf yang memiliki keahlian pada bidangnya untuk melaksanakan 

tugas, wewenang dan fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan 

publik. Dalam konteks penerapan kebijakan DMO batubara sumber-

sumbernya adalah seluruh staf pada Ditjen Minerba yang memiliki tugas dan 

fungsi dalam pelaksanaan kebijakan dengan didukung teknologi dan fasilitas 

didalamnya. Hal tersebut ditunjukkan melalui tugas dan fungsi dari Ditjen 

Minerba dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya batubara melalui 

kebijakan DMO sesuai dengan kompetensinya. 

4.  Tingkah Laku 

Menurut Edwards para pelaksana harus berperilaku baik dan memiliki 

rasa tanggungjawab terhadap adanya kebijakan tersebut. Dengan memiliki 

sikap tersebut secara otomatis para pelaksana kebijakan akan melaksanakan 

                                                           
43 Op.cit Hal: 26 
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kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kwick (1974) yang dikutip oleh 

Notoatmodjo, perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang 

dapat di amati dan bahkan dapat dipelajari.44 Jika dikaitkan dengan 

pelaksanaan kebijakan DMO batubara maka seluruh pelaksana kebijakan 

seperti Ditjen Minerba, harus bertanggungjawab terhadap adanya kebijakan 

DMO batubara, baik dari pemenuhan pasokan batubara dalam negeri, kuota 

ekspor hingga ketentuan batas produksi maupun wilayah yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

5. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan atau bahkan keseluruhan 

menjadi pelaksana kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Roskin (2009) yang mengatakan birokrasi dalam pemerintahan modern 

terdapat empat fungsi yang salah satunya adalah administrasi yang 

dimaksudkan bahwa fungsi birokrasi yakni untuk mengimplementasikan 

undang-undang.45 Sedangkan menurut Ripley and Franklin (1982) 

menyebutkan bahwa birokrasi dimanapun berada dipilih sebagai instrumen 

sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang menjadi 

urusan publik. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan DMO batubara 

pemerintah yakni Kementerian ESDM, Ditjen Minerba selaku implementator 

kebijakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh undang-undang 

                                                           
44 Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta, Rineka Cipta. 
45 Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16  
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yang berkaitan dengan kebijakan DMO. Selain itu birokrat yang ditunjuk 

sebagai pelaksana kebijakan DMO batubara harus dapat mengim-

plementasikan tujuan kebijakan tersebut sebagai wujud dari pemecah 

masalah-masalah publik. 

E.   Tata Kelola Pertambangan Batubara 

 1.      Konsep Tata Kelola (Good Governance) 

 Tata kelola merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk 

mengatur, mengelola sesuatu yang bertujuan agar dapat berjalan selaras 

dengan  arah dan ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan output 

yang sesuai. Dalam konsep tata kelola pemerintahan seluruh aspek 

pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya 

alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

 Sedarmayanti mengatakan bahwa good governance merupakan proses 

penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan publik 

goods and service. Penyediaan layanan dan kebutuhan publik adalah 

tanggungjawab pemerintah bersama stakeholder. Begitu pula dengan 

Kebijakan DMO batubara yang termasuk dalam salah satu rangkaian 

kebutuhan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud 

kongkret dalam menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri.46 

                                                           
46 Sedarmayati, 2003. Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi 

Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan 

Pemberdayaan. Bandung, Mandar Maju 



43 
 

 Sementara itu, United Nations Development Program (UNDP) 

mengatakan bahwa good governance adalah hubungan yang sinergis dan 

konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat.47 Pendapat ini 

menyatakan bahwa adanya hubungan yang kompleks antara ketiga elemen 

tersebut. Sama seperti halnya Kebijakan pengelolaan batubara untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO) Pemerintah berperan aktif dalam 

membuat dan melaksanakan kebijakan serta aktor yang berwenang untuk 

menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan produksi batubara yang 

optimal seperti PKP2B, IUP dan IUPK. Masyarakat dalam hal ini berperan 

sebagai pengawas dan pengguna hasil pengelolaan batubara yang di lakukan 

oleh pemerintah beserta stakeholder. 

Namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh Santosa dalam 

Rewansyah bahwa sebuah goverrnance dikatakan baik (good and sound) 

apabila sumberdaya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan 

efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dalam 

konteks tata kelola batubara melalui kebijakan DMO sumber daya pelaksana 

harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai 

dengan langkah aksi yang telah ditentukan. Dengan demikian pemecahan atas 

permasalahan batubara ini dapat terpecahkan.  

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tata 

kelola batubara dengan menggunakan konsep good governance bahwa 

                                                           
47United Nations Development Program (UNDP), 1997, dalam dokumen kebijakannya 

yang berjudul “Governance for sustainable human development”,  
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elemen-elemen yang memiliki dampak secara langsung terhadap pelaksanaan 

kebijakan DMO batubara harus dapat saling bersinergi untuk dapat 

menciptakan keteraturan. Karena tanpa ketiga elemen tersebut pelaksanaan 

kebijakan DMO batubara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

2.  Prinsip-Prinsip Good Governance 

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya 

harus didukung dengan berbagai prinsip tata kelola yang harus dilaksanakan 

secara sustainable untuk dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula pada tata kelola batubara 

untuk ketahanan energi nasional yang mana pemerintah harus berperan aktif 

dalam mewujudkan hal tersebut. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

UNDP dalam bukunya Sedarmayanti yang karakteristik good governance 

yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai berikut:48 

1. Partisipasi. setiap warga mempunyai suara dalam mengambil keputusan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Aturan Hukum. Kerangka hukum  harus adil dan dilaksanakan tanpa  

perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia 

3. Transparansi. Transaparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi, 

4. Tanggungjawab. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani 

setiap stakeholders 

                                                           
48 Op. Cit  Hal :32 
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5. Konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan yang 

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 

luas, baik dalam kebijakan maupun prosedur. 

6. Efektifitas dan Efisiensi. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai 

dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin 

7. Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan , sektor 

swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga 

stakeholders. 

8. Visi Strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif 

good governance  dan pengembangan manusia  yang luas serta jauh 

kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 

semacam ini. 

3.  Efektifitas dan Efisiensi 

 Dalam penyelenggaraan kebijakan, prinsip efektivitas menjadi salah 

satu prinsip yang harus ada pada setiap implemetator kebijakan untuk dapat 

mencapai tujuan-tujuannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stoner 

(1982), menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu 

organisasi.49 Terkait dengan kebijakan DMO yang bertujuan untuk 

meningkatkan pasokan maupun pemanfaatan batubara dalam negeri. 

Tentunya pemerintah sebagai implementator kebijakan dapat 

mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menggunakan prinsip tata 

                                                           
49 Stoner, A.F. James. 1982, Manajemen, Second Edition, diterjemahkan Erlangga, Jakarta  
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kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dalam hal 

efisiensi menurut Adiwarman A. Karim (2006) bahwa efisiensi adalah  

melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang 

optimal.50 Kaitannya dengan Kebijakan DMO batubara bagaimana mampu 

mengelola dan memanfaatkan batubara sesuai dengan kebutuhan untuk 

mendapatkan sesuatu yang diharapkan yakni ketahanan energi nasional.os 

  Untuk mengetahui efektivitas implementasi sebuah kebijakan, tentunya 

ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh para implementator kebijakan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sharma (1982) bahwa kriteria atau 

ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari produktivitas organisasi atau 

output, fleksibilitas organisasi, dan bentuk keberhasilannya dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar 

organisasi, serta dari ada tidaknya ketegangan dalam organisasi atau 

hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.51 Terkait 

dengan efektivitas kebijakan DMO batubara dapat diukur melalui hasil yang 

telah dilaksanakan oleh implementator kebijakan melalui berbagai strategi 

yang telah ditetapkan apakah telah memberikan dampak positif bagi rakyat 

Indonesia. 

4. Akuntabilitas 

 Menurut menurut Osborne (1992) dalam Mardiasmo menyatakan 

bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 

                                                           
50 Wijaya, Amin Tunggal, 1993, Manajemen suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Rineka Cipta  

Jaya, Jakarta. 
51 Sharma, RA. 1982, Organizational Theory and Behaviour, Mc Graw-Hill Publishing 

  Company Limited, New Delhi. 
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yang berhubungan dengan kepada siapa pertanggungjawaban tersebut 

diserahkan dan bagaimana pertanggung-jawaban tersebut dilakukan.52 Oleh 

karena itu kebijkan DMO batubara harus dipertanggungjawabkan dalam 

bentuk keberhasilan strategi yang terapkan oleh pelaksana kebijakan kepada 

pimpinan diatasnya yakni Kementerian ESDM. 

 Akuntabilitas dalam implementasi kebijakan harus mecakup seluruh 

elemen yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pertanggungjawaban terhadap elemen-elemen tersebut adalah bentuk 

transparansi atas pelaksanaan sebuah kebijakan. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas 

publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.53 

Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 

internal yang berkepentingan seperti Pemerintah yang dalam hal ini adalah 

Kementerian ESDM, Ditjen Minerba selaku pelaksana kebijakan DMO 

batubara. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban 

kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti masyarakat dan pihak-

pihak yang terkena dampak terhadap implementasi kebijakan DMO batubara 

5. Aktor-Aktor Good Governance 

 Menurut Sedarmayanti,54 aktor-aktor yang terlibat dalam good 

governance ada tiga jenis yakni, negara atau pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat madani atau civil society. Berikut penjelasannya: 

                                                           
52 Mardiasmo, 2004, Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara, Cetakan Majalah Media 

Akuntansi, Edisi No. 39, April, hal. 12 
53 Ibid  Hal. 45 
54 Sedarmayanti Op. Cit hal. 40 
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1. Negara atau pemerintah, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula 

sektor swasta dan kelembagaan masayarakat madani. Negara sebagai 

salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan 

lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya 

sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang 

benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat 

dihindari. 

2. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan 

perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. 

3. Masyarakat madani atau civil society kelompok masyarakat dalam 

konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah 

antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan 

maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik 

dan ekonomi. 

F.  Konsep Domestic Market Obligation (DMO) 

Kebijakan DMO batubara adalah kebijakan tentang pengutamaan pasokan 

batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam sebuah konsep, kebijakan DMO 

muncul disebabkan oleh adanya tuntutan-tuntutan tentang rendahnya pemanfaatan 

batubara untuk pengguna batubara didalam negeri, tingginya kegiatan ekspor 

batubara, serta tidak terpenuhinya jumlah persentase minimal penjualan batubara 

untuk pengguna dalam negeri oleh pemegang ijin eksplorasi maupun eksploitasi 
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operasi produksi batubara. Permasalahan tersebut menjadikan sumber daya 

batubara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna dalam negeri. 

Kebijakan DMO muncul sejak adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 Tentang pengutamaan pasokan batubara 

untuk pemenuhan dalam negeri. Selain itu didukung dengan Undang-Undang No. 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah munculnya 

regulasi tersebut pemerintah menindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan DMO batubara pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Menteri setiap tahunnya tentang Penetapan Kebutuhan 

dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri. 

Dengan munculnya berbagai regulasi tersebut diharapkan mampu 

mengimplementasikan kebijakan DMO untuk menjaga ketahanan energi nasional. 

Selain daripada itu regulasi ini adalah wujud pemerintah atas perhatiannya dalam 

mengelola batubara secara keberlanjutan. 

 Pelaksanaan kebijakan DMO batubara melibatkan banyak pihak maupun 

stakeholder didalamnya. Ditjen Minerba adalah aktor yang berperan dalam 

implementator kebijakan DMO. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya yang 

tercatum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Selain itu pemegang 

ijin eksplorasi maupun ekslpoitasi batubara yakni PKP2B, IUP dan IUPK adalah 

pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam operasi produksi batubara. Dalam 
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pelaksanaannya diawasi langsung oleh inspektorat tambang. Yang tidak kalah 

penting adalah pengguna batubara dalam negeri yang merupakan konsumen tetap 

dalam pemanfaatan batubara baik dalam sektor industri maupun pembangkit listrik. 

Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan DMO harus mampu 

berkolaborasi antar satu sama lain agar terciptanya harmonisasi dalam sebuah 

implenetasi kebijakan. 

 Ruang lingkup pelaksanaan kebijakan DMO adalah secara nasional. 

Maksudnya ialah kebijakan DMO batubara ini dilakukan pada seluruh wilayah 

pertambangan nasional kepada pemegang ijin usaha pertambangan yakni PKP2B, 

IUP dan IUPK. Untuk memudahkan proses pemantauan maupun identifikasi 

terhadap seluruh pemengang ijin usaha pertambangan dalam proses operasi 

produksinya, pemerintah membuat sebuah Sistem Informasi Geografis (GIS) yang 

bernama Minerba One Map Indonesia (MOMI). Ini adalah salah satu hasil kinerja 

pemerintah terhadap pengawasan persebaran kandungan sumber daya batubara di 

Indonesia.  

Pelaksanaan Kebijakan DMO batubara dilakukan oleh seluruh pihak-pihak 

yang terlibat didalamnya seperti Ditjen Minerba, PKP2B, IUP dan IUPK. Dalam 

hal ini seluruh pemegang ijin usaha pertambangan batubara melakukan proses 

operasi produksi batubara dengan adanya penetapan batas operasi produksi oleh 

pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan nilai jual produksi batubara 

pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan nilai tambahnya agar 

penjualan didalam negeri semakin meningkatt. Kemudian untuk menunjang 
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keberhasilan kebijakan DMO, pemerintah menetapkan persentase minimal 

penjualan batubara untuk dalam negeri melalui regulasi yang telah ditetepkan.55 

Selanjutnya sebagai bentuk akuntabilitas pemegang ijin usaha pertambangan 

batubara maka wajib untuk mengirimkan laporan hasil produksi maupun penjualan 

kepada dalam negeri untuk dapat dianalisis oleh Ditjen Minerba. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah bahwa kebijakan DMO 

merupakan kebijakan yang dalam pelaksanaanya harus berpedoman sesuai teori 

yang disampaikan oleh George C. Edward III (1980) dengan menganalisis 

menggunakan empat variabel yang ada  yakni, komunikasi, sumber-sumber, 

kewenangan dan struktur birokrasi. Disamping itu untuk mendukung hal tersebut 

diperlukan model tata kelola batubara yang strategis dengan mengedepankan 

prinsip efektifitas efisisensi untuk ketahanan energi nasional dan akuntabilitas 

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan DMO batubara 

 

                                                           
55  Persentase minimal penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri diatur dalam keputusan 

Menteri ESDM yang diterbitkan setiap satu tahun sekali untuk dapat memenuhi kebutuhan 

batubara 
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