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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang 

melimpah, salah satu potensi sumber daya alam yang cukup melimpah di 

Indonesia adalah batubara. Batubara merupakan sumber daya alam yang cukup 

banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Batubara merupakan sumber 

daya alam yang tak terbaharukan oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan 

secara arif dan berkelanjutan. Batubara merupakan salah satu sumber energi yang 

cukup berperan dalam pembangunan nasional, seiring dengan berkembangnya 

pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan konsumsi 

batubara merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu 

perkembangan pembangunan nasional akan sangat tergantung pada ketersediaan 

dan efisiensi penggunaan batubara.  

Sumberdaya batubara merupakan bagian dari kekayaan alam yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan konstitusi pasal 33 UUD 1945 

mengamanatkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat”. Dalam konteks ini batubara sebagai salah satu sumberdaya 

alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara optimal sehingga memberikan 

manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia serta keberadaan batubara ini 

diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional.  
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Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara merupakan dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan batubara 

di Indonesia. Sumberdaya batubara akan menjadi sebuah anugerah jika dikelola 

dengan baik, tetapi bisa menjelma menjadi kutukan dan bencana apabila tidak 

dikelola dengan baik. Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah dibutuhkan 

untuk merumuskan tata kelola pengelolaan pertambangan batubara yang lebih 

baik. Pengelolaan batubara di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan energi 

yang ada di Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan batubara adalah pada 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam pengelolaan energi (batubara), 

terdapat beberapa aktor dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah pusat dalam hal 

ini adalah Ditjen Minerba, Pemerintah Daerah, dan Badan usaha pertambangan 

batubara yang meliputi PKP2B, IUP, dan IUPK yang merupakan badan yang 

berperan dalam operasi produksi batubara.  

Produksi batubara pada tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan produksi ini tidak diimbangi 

dengan peningkatan pemanfaatan batubara dalam negeri, hasil produksi batubara 

cenderung lebih banyak dialokasikan untuk ekspor. Berikut adalah data terkait 

realisasi produksi, DMO batubara, dan ekspor batubara pada tahun 2010-2014. 

Tabel 1. Produksi, DMO, dan Ekspor Batubara Periode 2010-2014 dalam 
satuan Juta Ton 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Produksi 275 353 407 421 458 

DMO 65 66 67 72 76 

Ekspor 210 287 340 349 382 
Sumber : Data LAKIN Minerba tahun 2014 
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Dilihat dari data terkait realisasi produksi batubara dari tahun 2010 hingga 

2014 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan LAKIN Minerba 

tahun 2014 produksi batubara dari tahun 2010 hingga 2014 meningkat karena 

adanya pertumbuhan produksi khususnya untuk PKP2B. Berikut adalah produksi 

batubara nasional periode 2010-2014 

Tabel 2. Produksi Batubara Nasional Periode 2010-2014 dalam ribuan ton 

No 
Kontraktor 2010 2011 2012 2013 2014 

1 BUMN (PT BA) 11.919 12.389 13.728 13.602 16.125 

2 PKP2B 218.198 245.237 256.349 287.885 292.779 

3 IUP OP 45.052 95.646 137.438 119.972 149.686 

 Total 275.169 353.271 407.515 421.459 458.590 

Sumber : Data LAKIN Minerba tahun 2014 

Dari data diatas (Tabel 1) maka ada kecenderungan adanya trend positif 

pertumbuhan rata-rata produksi batubara sebesar 12,8% per tahun.1Pertumbuhan 

produksi batubara pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi karena adanya 

kenaikan produksi dari Badan Usaha Pertambangan Batubara khususnya 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).2 Hal inilah yang 

menjadi salah satu hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian 

strategis meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik.  

Selain itu salah satu hambatan tidak terealisasinya target capaian strategis 

meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik adalah karena masih 

rendahnya DMO batubara saat itu, hal ini terjadi karena kebutuhan batubara PLN 

                                                             
1 LAKIN Minerba Tahun 2014 Hlm. 52 
2
 Ibid. Hlm. 54 
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menurun akibat mundurnya jadwal commercial on date (COD) dari PLTU 10.000 

MW.3 Namun berdasarkan LAKIN Minerba tahun 2014 kenaikan jumlah produksi 

batubara memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara karena batubara 

pada saat itu masih diperlakukan sebagai komoditi, artinya batubara dijadikan 

sebagai sumber pendapatan negara (state revenue) sehingga peningkatan produksi 

akan berimbas pada kenaikan besaran penerimaan negara. Oleh karena itu 

kenaikan produksi pada tahun itu berimplikasi terhadap peningkatan 

perekonomian nasional. Selain peran batubara sebagai komoditi batubara juga 

berperan sebagai salah satu energi primer yang diprioritaskan untuk pasokan 

kebutuhan domestik. Pasokan batubara untuk domestik memiliki keterkaitan 

dengan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional. 

Pasokan batubara sebagai sumber energi domestik perlu dijaga supaya tidak 

terjadi kelangkaan batubara.  

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penduduk dan 

industri maka kebutuhan energi akan semakin meningkat pula. M. Sidik Boedoyo 

dan Agus Sugiyono menyatakan bahwa konsumsi energi dalam negeri akan 

meningkat rata-rata sebesar 2,80% per tahun, dari total konsumsi energi pada 

periode 1994-1999 diperkirakan sebesar 9% disuplai oleh listrik dan pada periode 

2024 -2029 akan meningkat menjadi 16%. 4 Batubara memiliki peranan yang 

penting dalam pemenuhan kebutuhan energi dan jaminan ketersediaan energi bagi 

industri khususnya untuk pembangkit listrik, pemanfaatan batubara sebagai 

sumber energi disebabkan cadangan batubara masih tersedia dan harganya relatif 

                                                             
3
 Ibid. Hlm. 54 

4
Boedoyo Sidik dan Agus Sugiyono. Optimasi Suplai Energi Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Tenaga Listrik Jangka Panjang di Indonesia. di akses pada 18 oktober 2017pukul 10.55 WIB 
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lebih murah dari BBM.5 Mengingat batubara merupakan salah satu bahan bakar 

untuk pembangkit listrik, oleh karena itu ketersediaannya harus dijaga dan 

dimanfaatkan secara arif dan berkelanjutan. Seperti pada jurnal milik I Nyoman 

Satya Kumara yang menyatakan bahwa pemanfaatan batubara untuk pembangkit 

listrik harus dilihat sebagai sebuah solusi jangka pendek atau menegah dan harus 

segera diikuti dengan penyusunan strategi penyediaan energi listrik jangka 

panjang.6 Oleh karena itu pasokan batubara untuk domestik harus dijaga sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri secara berkelanjutan.  

Ketersediaan energi merupakan hal yang penting untuk menjamin 

keberlanjutan pembangunan dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu dalam 

rangka memperkuat ketahanan energi sekaligus menjamin keberlangsungan 

aktivitas perekonomian nasional, maka ketergantungan terhadap BBM harus 

dikurangi.7 Saat ini energi batubara telah berperan dalam bauran energi nasional 

semula 12,91% pada tahun 2000 meningkat menjadi 29,31% pada tahun 2013. 

Peran batubara dalam bauran energi masih akan meningkat hingga puncaknya 

pada tahun 2025 yang ditargetkan minimal 30%. Untuk meningkatkan peran 

batubara dalam penyediaan energi nasional secara berkelanjutan, maka batubara 

                                                             
5
 Elinur, Dkk. Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi Dalam Perekonomian Indonesia. 

Jurnal Vol. 2 No. 1 Desember 2010. Diakses pada 11 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB 
6 I Nyoman Satya Kumara. Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui 
Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW. Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2009. Diakses 23 Agustus 
2018 pukul 08.47 WIB 
7
 Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dan Juli Panglima Saragih. Kebijakan Pendukung Batubara 

Sebagai Komponen Diversifikasi Energi Tahun 2025. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 
No.1 Juni 2010. Diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 08.29 WIB 



6 
 

harus dicadangkan sebagai energi nasional. Kemudian diintegrasikan dengan 

konsep penambangan berbasis koservasi.8 

Saat ini kondisi sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia adalah 

124,796 milyar ton (sumberdaya) dan 32,38 milyar ton (cadangan), Dengan 

kondisi sumberdaya batubara dan cadangan batubara saat ini diharapkan 

pemerintah mampu untuk mengelola batubara dengan arif dan berkelanjutan 

terutama dengan menjadikan batubara sebagai sumber energi untuk mendukung 

pembangunan nasional. Kondisi tersebut pemerintah memproyeksikan bahwa jika 

produksi batubara dikendalikan maka cadangan akan habis 81 tahun lagi, namun 

jika produksi batubara tidak dikendalikan maka cadangan akan habis 60 tahun 

lagi. Saat ini pemerintah telah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 

MW mulai 2015-2019 dengan membangun pembangkitan listrik tenaga uap 

diberbagai daerah yang membutuhkan bahan bakar batubara yang cukup besar, 

kondisi tersebut mempengaruhi perubahan pola kebutuhan batubara yang sangat 

besar untuk kebutuhan pasokan industri lainnya di dalam negeri.9 

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri batubara juga merupakan 

komoditas ekspor yang menjadi sumber pendapatan negara yang sangat potensial. 

Tingginya harga batubara di pasar internasional, mendorong perusahaan-

perusahaan batubara meningkatkan produksinya dengan tujuan untuk ekspor 

sehingga dengan harga batubara diluar negeri cukup tinggi tidak menutup 

                                                             
8
 Ijang Suherman. Kajian Percepatan Peningkatan Peranan Batubara dalam Bauran Energi 

Nasional. Jurnal M&E Vol.13 No.3, September 2015. diakses pada 9 Oktober 2017 pukul 15.09 
WIB 
9
 Harta Haryadi dan Meitha Suciyanti. Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri 

Domestik Tahun 2020-2035 dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation dan 
Kebijakan Energi Nasional. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 14 No. 1 Januari 2018. 
Diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 07.18 WIB 
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kemungkinan para pengusaha dalam negeri akan cenderung melakukan eksploitasi 

batubara untuk memperoleh keuntungan. Jika hal ini terjadi terus menerus tidak 

menutup kemungkinan cadangan yang dimiliki saat ini akan habis dalam hitungan 

tahun, padahal disisi lain banyak perusahaan-perusahaan tertentu banyak yang 

bergantung pada batubara sebagai bahan bakar seperti PLTU, industri,dll.  

Kondisi diatas tampaknya akan mempengaruhi pola pemakaian batubara 

dalam negeri sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan antara 

pemanfaatan dalam negeri dengan ekspor. Tingginya permintaan ekspor akan 

mempengaruhi meningkatnya produktivitas pengusahaan batubara sehingga 

dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah cadangan yang saat ini dimiliki oleh 

Indonesia dan berdampak pula pada umur tambang. Oleh karena itu perlu adanya 

upaya dari pemerintah dalam mengatur perkembangan produksi batubara agar 

konservasi energi dapat tercapai untuk menjamin ketahanan energi nasional 

dengan cara pengelolaan batubara yang baik. Produksi merupakan salah satu 

aspek yang memang harus diperhatikan dalam tercapainya ketahanan energi 

nasional, hal ini sesuai dengan jurnal Ijang Suherman yang menyatakan bahwajika 

pertumbuhan produksi batubara tetap tinggi, maka pada tahun 2025 dapat 

mencapai 741 Juta Ton, padahal Kebijakan Energi Nasional memproyeksikan 

sekitar 421 Juta Ton.10 Oleh karena kenaikan tingkat produksi yang cenderung 

semakin meningkat, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah 

yang memegang kendali kebijakan dalam mengendalikan tingkat produksi dan 

ekspor batubara serta menjamin ketersediaan batubara untuk kepentingan dalam 

negeri. Sehingga perlu adanya pengelolaan batubara yang arif dan berkelanjutan.  

                                                             
10

 Opcit. Hal. 93. 
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Mengingat bahwa pengelolaan batubara adalah tentang bagaimana 

pemerintah dapat memastikan ketersediaan batubara untuk kebutuhan nasional 

maka pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berusaha untuk 

mengoptimalkan produksi batubara dengan cara menetapkan batas operasi 

produksi batubara kepada perusahaan produksi batubara namun tetap 

memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan negara dan pemenuhan kebutuhan 

dalam negeri. Upaya dari pemerintah ini melahirkan sebuah kebijakan terkait 

produksi batubara yaitu kebijakan pengendalian produksi batubara yang dimana 

arah kebijakan ini adalah optimalisasi produksi batubara, pengendalian ekspor 

batubara, dan konservasi sumberdaya dan cadangan batubara dan tujuan dari 

kebijakan ini adalah untuk menjamin ketahanan energi nasional, memenuhi daya 

dukung lingkungan, melakukan konservasi sumberdaya batubara, dan 

mengendalikan harga batubara nasional. 

Sebagai langkah dalam rangka pengendalian produksi batubara, berdasarkan 

Renstra Ditjen Minerba, produksi batubara akan dikendalikan dengan cara yaitu 

menetapkan batas operasi produksi batubara kepada perusahaan produksi batubara 

namun tetap memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan negara dan 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hal ini sesuai dengan rencana produksi 

batubara berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dimana produksi batubara akan 

direncanakan berangsur turun menjadi 400 juta ton pada tahun 2019. Adapun 

asumsi pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Minerba dengan adanya 

pengendalian produksi ini diharapkan mampu untuk mewujudkan ketahanan 

energi nasional dengan menjadikan batubara bukan menjadi komoditas ekspor 
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semata akan tetapi sebagai modal pembangunan serta sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional pemerintah 

merencanakan batubara akan dijadikan sebagai bauran energi hingga tahun 2050.  

Maka dengan adanya kebijakan pengendalian produksi ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pengendalian produksi 

batubara untuk ketahanan energi nasional. Adapun alasan peneliti menjadikan 

implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara sebagai fokus penelitian 

karena tahap implementasi merupakan tahap yang cukup berpengaruh terhadap  

keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan dari keberhasilan implementasi 

kebijakan tersebut. Maka dari itu berhasil atau tidaknya kebijakan ini 

dilaksanakan menjadi persoalan yang cukup menarik untuk dikaji oleh peneliti. 

Adapun dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi berdasarkan isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation) yang dimana hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel 

yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.11 

 Kebijakan pengendalian produksi batubara merupakan kebijakan yang 

ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan produksi batubara. 

Dimana kebijakan ini telah disusun oleh pemerintah dengan menetapkan jumlah 

produksi batubara pada tiap tahunnya yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-

2019. Sehingga peneliti ingin melihat implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara untuk ketahanan energi nasional dengan menggunakan model 

implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle, hal ini didasarkan 

                                                             
11

Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka Pelajar: 
Yogyakarta. 
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bahwa dalam operasi produksi batubara melibatkan banyak aktor didalamnya 

sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan dari para aktor 

tersebut, selain itu kebijakan pengendalian produksi batubara ini telah 

direncanakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan menggunakan model 

implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle peneliti juga ingin 

melihat bagaimana konsistensi dari para aktor tersebut dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. 

Inilah yang menjadikan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. 

Grindle sebagai alat analisis terhadap implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara untuk ketahanan energi nasional.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara 

untuk ketahanan energi nasional? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara untuk ketahanan energi nasional?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian produksi 

batubara untuk ketahanan energi nasional. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi 

kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi 

nasional. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Teoritis 

a. Hasil dari penelitian dapat memperoleh pengetahuan tentang 

implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara untuk 

ketahanan energi nasional 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai kebijakan pengendalian produksi untuk ketahanan 

energi nasional. 

2. Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam 

menyusun/merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi nasional. 

E. Definisi Konsep 

1. Implementasi Kebijakan 

Menurut Carl Friedich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah 

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan.12 Demikian pula definisi yang pernah 

disodorkan oleh Wilson pada buku Solichin Abdul Wahab yang merumuskan 

kebijakan sebagai berikut : 

“The action, objectives, and pronouncements of government on particular 
matters, the step they take (or fail to take) to implement them, and the 

                                                             
12

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Penerbit 
Ombak. Yogyakarta. Hal. 4 
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explanations they give for what happens (or does not happen)”. (tindakan-
tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 
masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil 
(atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan 
yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah tejadi (atau tidak 
terjadi)).13 
 
Dalam mewujudkan ketahanan energi nasional kebijakan publik sangat 

berperan dalam memberikan arah bagaimana pemerintah mengatasi masalah 

pengelolaan dan pemanfaatan batubara untuk kepentingan nasional dan 

ketahanan energi serta bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi. 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam membuat atau menyusun sebuah kebijakan melalui tahap-

tahap penyusunan atau pembuatan sebuah kebijakan. Tahapan dalam 

menyusun kebijakan publik adalah sebagai berikut, tahap penyusunan agenda, 

tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi 

kebijakan dan tahap penilaian kebijakan.14 Dari tahapan kebijakan tersebut 

peneliti memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan. Kebijakan publik 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait implementasi kebijakan 

pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi nasional.  

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan tersebut 

dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. 

Terdapat banyak model implementasi kebijakan termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah 

model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle 

                                                             
13

Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan(Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik). Bumi Aksara: Jakarta Hal. 13 
14

Opcit. Hal. 25 
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(1980). Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan implemetasi 

dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi (context of implementation).  

Indikator isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle adalah kepentingan 

kelompok sasaran, tipe manfaat, derajad perubahan yang diinginkan, letak 

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang 

dilibatkan. Sedangkan pada konteks implementasi indikatornya adalah 

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, dan kepatuhan dan 

daya tanggap.  

2. Pengendalian Produksi Batubara 

Pengendalian produksi batubara merupakan langkah yang dilakukan 

pemerintah untuk mengendalikan produksi batubara yang mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya atau melebihi target yang telah 

direncanakan oleh pemerintah. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal 

Mineral dan batubara produksi batubara selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengendalikan 

produksinya agar produksinya optimal dengan cara menetapkan batas/acuan 

produksi namun tetap memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan negara 

dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu dalam rangka 

pengendalian produksi batubara maka pemerintah telah merencanakan 

produksi batubara tahun 2015-2019 dengan cara pembatasan produksi 

batubara yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. 

Selain itu pengendalian produksi batubara ini dilakukan dalam rangka 

menjamin ketahanan energi nasional, memenuhi daya dukung lingkungan, 
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melakukan konservasi sumberdaya batubara, dan mengendalikan harga 

batubara nasional. Dengan adanya pengendalian produksi batubara ini 

diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi produksi batubara, 

mengendalikan ekspor batubara yang selalu lebih banyak daripada 

pengalokasian batubara dalam negeri, serta konservasi sumberdaya dan 

cadangan batubara.  

Dengan adanya pengendalian produksi ini diharapkan para perusahaan 

produksi batubara lebih mengutamakan mengalokasikan pasokan batubara 

untuk kepentingan dalam negeri daripada diperuntukkan untuk ekspor sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 84 ayat (1) yang 

berbunyi “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 

harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan 

dalam negeri”. Sehingga untuk mewujudkan ketahanan energi nasional serta 

pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional serta Peraturan 

Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka pengendalian produksi ini 

diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dicita-citakan.  

3. Ketahanan Energi 

Pengelolaan energi dengan efektif dan efisien merupakan tugas 

pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan energi. 

Batubara merupakan salah satu sumber energi yang harus dikelola dengan 

seefektif mungkin sehingga memberikan manfaat bagi negara dan 
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masyarakat. Dalam pengelolaan batubara ini pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional 

pemerintah berusaha untuk mengelola sumber daya batubara dengan 

menjadikan batubara sebagai sumber energi untuk dimanfaatkan dengan 

sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Selain itu melalui Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional ini 

pemerintah juga dituntut agar mampu mewujudkan ketahanan energi 

nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Energi Nasional adalah sebagai berikut 

 “ Ketahanan energi merupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan 
energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau 
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan 
terhadap lingkungan hidup “.15 

 
Dalam mewujudkan ketahanan energi nasional maka pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral melalui Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara merumuskan sebuah kebijakan dalam rangka 

mewujudkan ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut adalah kebijakan 

pengendalian produksi batubara yang dimana salah satu tujuannya adalah 

untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.  

F. Definisi Operasional 

1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Produksi Batubara untuk 

Ketahanan Energi Nasional 

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan 

Pengendalian produksi batubara 

b. Pengamanan Ketersediaan Batubara Jangka Panjang 

                                                             
15

 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. 
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c. Realisasi Produksi, DMO, dan Ekspor Batubara Tahun 2015-2017 

d. Keterlibatan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian 

Produksi Batubara 

e. Pengawasan Produksi Batubara Pada Badan Usaha Pertambangan 

Batubara 

f. Arah Kebijakan Pengendalian Produksi Batubara 

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian 

Produksi Batubara untuk Ketahanan Energi Nasional 

a. Konsistensi Para Aktor dalam Operasi Produksi Batubara 

b. Belum Optimalnya Penggunaan Batubara Domestik 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu 

melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan saja tidak melihat hubungan atau membandingkan.16 

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana 

implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan 

energi nasional. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sub Direktorat Perencanaan 

                                                             
16

Juanda, Ahmad dan Ulum, Ihyaul. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi.  Malang : Aditya 
Media Publishing. Hal. 78 
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Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara yang memiliki tugas dalam 

merencanakan kebijakan pengendalian produksi batubara. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan asal darimana data-data terkait penelitian 

tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

sumber data yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama. 17Adapun data primer dalam penelitian ini 

dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung yang 

dilakukan peneliti di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dimana sifat dari data sekunder ini adalah melengkapi data primer. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan 

pemerintah, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

indra jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata 

saja.18Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

                                                             
17Ibid. Hal. 94 
18

Ibid. Hal. 100 
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alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.19Observasi 

yang dilakukan oleh peneliti adalah di Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara. Observasi ini terkait dengan pengelolaan batubara melalui 

kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi 

nasional. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab dan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan 

secara terstuktur yaitu wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, selain itu 

wawancara juga dapat dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.20 

                                                             
19Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal. 145 
20

Ibid. Hal. 137 
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Narasumber dalam wawancara ini adalah Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara. Adapun yang menjadi narasumber pada wawancara ini 

adalah : 

1. Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan 

Batubara dengan asumsi narasumber mengetahui tentang 

pengelolaan batubara khususnya pada produksi dan pemanfaatan 

batubara. Serta mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan 

pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi nasional. 

2. Kasie Pemanfaatan Mineral dan Batubara dengan asumsi 

narasumber mengetahui tentang pengelolaan batubara khususnya 

pada alokasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri. mengingat 

bahwa kebijakan pengendalian produksi juga merupakan salah 

satu langkah dalam optimalisasi produksi batubara dalam negeri. 

3. Staf Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan 

Mineral dan Batubara dengan asumsi narasumber mengetahui 

tentang pengelolaan batubara khususnya pada produksi dan 

pemanfaatan batubara. Serta mengetahui tentang pelaksanaan 

kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi 

nasional. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang 

sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Peneliti tinggal 

memanfaatakan data tersebut. 21 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

                                                             
21

Juanda, Ahmad dan Ulum, Ihyaul. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi. Malang : Aditya 
Media Publishing. Hal. 96 
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data melalui dokumentasi diperoleh dari sekumpulan dokumen atau 

catatan yang tersimpan sebagai sumber data yang akan digunakan untuk 

menafsirkan permasalahan dalam penelitian.  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian dan mendapatkan informasi terkait penelitian yang 

dilakukan. 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 pengendalian produksi batubara untuk 

ketahanan energi nasional. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penting dalam sebuah penelitian. 

Sebagaimana menurut Susan Stainback yang mengungkapkan bahwa analisis 

data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis 

digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga 

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.22Miles and Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

                                                             
22

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal. 244 
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reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.23Adapun 

komponen dalam analisis dapat ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Komponen dalam analisis data (interactive Model) 
Sumber : Sugiyono (2015 : 247) 
 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah teknik analisa data dengan cara merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.24Dalam mereduksi data, peneliti akan memilih data-data penting 

seperti dokumen pendukung yang dapat diolah pada tahap selanjutnya. 

b. Data Display (Display Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal 

ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “ the most frequen form of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. 

                                                             
23Ibid. Hal. 246 
24

Ibid. Hal. 247 
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Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.25Peneliti akan melakukan 

penyederhanaan data menjadi narasi pendek sesuai kriteria dan klasifikasi 

data berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah untuk dipahami.  

c. Conclusion/ verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.26 Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas. 

Sejak pertama terjun kelapangan dan selama proses pengumpulan data, 

peneliti berusaha untuk mencari dan menganalisis data yang terkumpul 

sehingga data yang didapatkan merupakan jawaban atas permasalahan yang 

ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25Ibid. Hal. 249 
26

Ibid. Hal. 253 
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H. Kerangka Berpikir
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