
NO
POKOK PERUBAHAN UU 4 TAHUN 2009 RUU MINERBA KETERANGAN

1 Ketentuan Umum

Pengolahan dan 

Pemurnian 

Pengolahan dan Pemurnian adalah 

kegiatan usaha pertambangan untuk 

meningkatkan mutu mineral dan/atau 

batubara serta untuk memanfaatkan 

dan memperoleh mineral ikutan.

………, dimana dalam hal bahan galian mineral 

menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai 

tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk 

lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. 

Penambahan Definisi

2 Pengusahaan Minerba Penguasaan Minerba diselenggarakan 

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah. 

Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah 

Pusat 

Hanya oleh Pemerintah 

Pusat menyesuaikan 

UU Pemda

3 Pengutamaan Produksi 

Minerba untuk 

Kepentingan dalam 

Negeri 

Pemerintah dapat  melakukan 

pengendalian produksi dan ekspor

Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan jumlah produksi dan harga khusus tiap-

tiap komoditas per tahun secara nasional 

Penambahan dapat 

menetapkan harga 

khusus

4 Perencanaan  Kegiatan 

Minerba 

Tidak diatur Pemerintah melakukan perencanaan Pertambangan 

Minerba secara sistematis, terpadu, terarah, 

menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan baru

5 Penetapan Wilayah 

Pertambangan

Penetapan WP dilakukan setelah 

berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI 

Penetapan WP dilakukan setelah ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

dan berkonsultasi dengan DPR RI

WP ditentukan oleh 

Pemda sesuai dengan 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi

WP ditetapkan dengan memperhatikan 

pendapat dari masyarakat, dan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologi, 

ekonomi, dan sosial budaya, serta 

berwawasan lingkungan.

Penetapan WP harus mengacu pada pendapat 

masyarakat terdampak, dan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak 

asasi manusia,  dan sosial budaya, serta berwawasan 

lingkungan

WP harus mengacu

pendapat masyarakat 

terdampak (sesuai 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi)
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6 Penetapan Wilayah 

Usaha Pertambangan

Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah 

setelah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah 

Penetapan WUP dilakukan oleh 

Pemerintah setelah ditentukan oleh 

pemerintah daerah

WUP ditentukan oleh Pemda 

(sesuai Putusan Mahkamah 

Konstitusi) 

7 Wilayah Pencadangan 

Negara

Hasil pengurangan, penciutan, 

dan/atau penghitungan kembali wilayah 

KK dan PKP2B  serta hasil rekonsiliasi IUP 

yang dinyatakan bermasalah, ditetapkan 

sebagai WPN 

Ketentuan baru

8 Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan 

Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam 

diberi WIUP dengan luas paling sedikit 

5.000 hektare dan paling banyak 100.000 

hektare.

Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam

diberi WIUP dengan luas paling banyak

100.000 (seratus ribu) hektar.

Frasa “paling sedikit 5.000 

Ha” dihapus (sesuai Putusan 

Mahkamah Konstitusi)

Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan 

logam diberi WIUP dengan luas paling 

sedikit 500 hektare dan paling banyak 

25.000 hektare.

Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan

logam diberi WIUP dengan luas paling

banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)

hektar.

Frasa “paling sedikit 500 Ha” 

dihapus (sesuai Putusan 

Mahkamah Konstitusi)

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi 

WIUP dengan luas paling sedikit 5.000

hektare dan paling banyak 50.000 hektare.

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara

diberi WIUP dengan luas paling banyak

50.000 (lima puluh ribu) hektar.

Frasa “paling sedikit 5.000 

Ha” dihapus (sesuai Putusan 

Mahkamah Konstitusi) 

9 Perubahan KK & PKP2B 

menjadi Izin

Tidak diatur Usaha pertambangan dalam bentuk KK

dan PKP2B diubah menjadi izin
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10 Kewenangan Perizinan a. Pemerintah Pusat : Berwenang 

mengeluarkan IUP lintas provinsi

b. Pemerintah Provinsi: Berwenang 

mengeluarkan IUP lintas 

kabupaten/kota

c. Pemerintah Kabupaten/Kota: 

Berwenang mengeluarkan IUP di 

wilayah kab/kota

a. Pemerintah Pusat : Berwenang mengeluarkan IUP lintas 

provinsi

b. Pemerintah Provinsi: Berwenang mengeluarkan IUP & IPR

dalam wilayah provinsi (kewenangan IPR dpt dilimpahkan

ke Bup/Walkot)

c. Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak punya kewenangan 

lagi 

Menyesuaikan 

dengan UU 

Pemda

11 Insentif bagi Usaha 

Peningkatan Nilai Tambah 

Pelaksanaan Pengolahan 

dan Pemurnian atau 

terintegrasi dengan 

pembangkit listrik

Tidak diatur IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan Pengolahan dan 

Pemurnian atau PLTU dapat diberikan dalam jangka waktu 

paling lama 20 tahun dan mendapat perpanjangan secara 

langsung paling lama 20 tahun dan dapat ditambah 10 tahun.

Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan 

sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui 

pembangunan smelter dan peningkatan nilai tambah Batubara 

melalui pembangunan PLTU, diberikan insentif fiskal dan 

insentif non-fiskal (berupa perpanjangan IUP, tidak ada 

pengurangan WIUP)

12 Inspektur Tambang Inspektur tambang berada dan dikelola 

oleh pemerintah kabupaten/kota

Inspektur tambang berada dan dikelola oleh pemerintah 

provinsi

Wajib ditempatkan di WIUP & WIUPK
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13 Data dan Informasi  Tidak diatur Kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan data dan informasi 

Pertambangan (data & Informasi untuk penyiapan WP, pengembangan iptek, 

dan alih teknologi pertambangan, dll)

14 Peningkatan Nilai 

Tambah (Pengolahan 

dan Pemurnian)  

Pemegang IUP dan IUPK Operasi 

Produksi wajib melakukan 

Pengolahan dan Pemurnian hasil 

Penambangan di dalam negeri 

Pemegang IUP dan IUPK dapat 

mengolah dan memurnikan hasil 

penambangan dari pemegang 

IUP dan IUPK lainnya

 Tetap wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di

dalam negeri. (paling lambat 2 tahun setelah UU)

 diutamakan dilakukan di WIUP pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi.

 Memperhatikan wilayah peruntukan kawasan Pertambangan; potensi produk

Pertambangan; ketersediaan sarana dan prasana pendukung; pelestarian

lingkungan; kecukupan lahan; kelayakan secara keuangan dan ekonomi.

 Dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dalam melakukan Pengolahan

dan Pemurnian

 IUP/IUPK yang membangun smelter dan peningkatan nilai tambah Batubara

melalui pembangunan PLTU, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal

(perpanjangan 20 tahun, Tidak ada pengurangan WIUP, dan bagi IUP baru

mendapat tambahan luas WIUP)

15 Divestasi  Saham Setelah 5 (lima) tahun 

berproduksi, badan usaha 

pemegang IUP dan IUPK yang 

sahamnya dimiliki oleh asing 

wajib melakukan divestasi saham.

Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing 

wajib melakukan divestasi.

Dalam hal Badan Usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dan terintegrasi 

dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau PLTU , pelaksanaan 

kewajiban divestasi saham dimulai dalam jangka waktu 10 tahun sejak 

kegiatan Penambangan dilakukan.
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16 Sanksi  Administratif Sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis dan penghentian 

sementara kegiatan pertambangan

dan Pencabutan IUP.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, ganti rugi 

membayar sejumlah uang,  dan penghentian sementara kegiatan 

pertambangan, dan Pencabutan IUP. 

17 Ketentuan Pidana Kegiatan usaha penambangan 

tanpa izin dipidana penjara paling 

lama 10 tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00

Kegiatan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling 

lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00

18 Ketentuan Peralihan  KK/PKP2B yang berakhir mempunyai hak untuk diperpanjang 

2 X 10 tahun dalam bentuk IUPK

 KK & PKP2B  yang telah melakukan penyesuaian berhak

mengusahakan kembali dengan diberikan IUPK  dengan luas 

yang sesuai rencana kerja yang disetujui dalam penyesuaian 

KK/PKP2B

 KK/PKP2B yang telah melaukan penyesuaian dan terintegrasi 

dengan smelter dan PLTU diberikan insentif mengusahakan 

kembali jadi IUPK dengan waktu 20 tahun & dapat 

diperpanjang 2 X 10 tahun serta luas WP tidak berubah

 IUP, IUPK & IPR disesuaikan max 2 tahun setelah UU

 KK wajib pengolahan & pemurnian max 2 tahun setelah UU 

(hasil pengolahan masih bisa ekspor max 2 tahun)
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