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Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, 

serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.



Celah Korupsi

•Pasal 165 Dihapus

• Sejak 2014 hingga 2018, sedikitnya terdapat 23 kasus 

penyalahgunaan pemberian izin maupun penyalahgunaan jabatan 

yang terindikasi korupsi di sektor pertambangan. Melibatkan 27 

orang dari kepala daerah, 4 orang calon kepala daerah, dan 30 orang 

pejabat tinggi dalam perusahaan tambang. Penyalahgunaan jabatan 

ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp210 Triliun (JATAM).



Reklamasi apa kabar?
Pasal 99 ayat (2) 

“Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang 

dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan 

Pascatambang.”

• Berdasarkan data yang diperoleh JATAM 

pada tahun 2018, masih terdapat 3.092 

lubang bekas tambang yang belum 

direklamasi.

• Sejak tahun 2011 hingga Maret 2019 sedikitnya 32 orang 

meninggal akibat lubang tambang yang dibiarkan tanpa 

reklamasi dan dari seluruh korban jiwa yang ada mayoritas 

masih berusia belia. 



Melanggengkan oligarki

Pasal 169 A ayat (1) yang menjelaskan bahwa bagi perusahaan yang 

belum mendapatkan perpanjangan kontrak/perjanjian dijamin 

mendapatkan perpanjangan paling lama 2x10 tahun. Dan bagi 

perusahaan yang sudah mendapatkan perpanjangan kontrak/perjanjian 

dijamin mendapatkan perpanjangan paling lama selama 10 tahun.



Produksi batu bara

Sumber: BPS.



UU Minerba sudah sangat tepat sasaran, namun untuk para oligarki, 
bukan untuk masyarakat.



TOLAK OMNIBUS LAW

“Kepentingan pengusaha batu bara sudah 

diakomodasikan di RUU Omnibus Law Cipta 

Kerja. Karena nasib RUU ini belum jelas dan 

banyak penentangan, maka mereka 

meluncurkan skenario alternatif lewat RUU 

Minerba yang akhirnya telah diketok DPR.”

"Ini ibarat karpet merah yang membentang 

di tempat yang sama dengan Omnibus Law, 

jadi karpet merahnya bertumpuk dan lebih 

empuk bagi yang menapakinya."



•Kajian selengkapnya mengenai bahaya UU Minerba yang dibuat oleh 
BEM UI dan BEM FMIPA UI dapat dibaca di: 
bemui.id/SeriKajianReformasiDikorupsi

•Kajian mengenai bahaya RUU Cipta Kerja oleh Aliansi BEM se-UI 
dapat dibaca di: 

   bemui.id/KajianKolaborasiOmnibusLaw


