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POKOK-POKOK PERUBAHAN UU MINERBA  

YANG SUDAH DITETAPKAN DPR RI BERSAMA PEMERINTAH  

12 MEI 2020 

 

DPR RI bersama Pemerintah dengan persetujuan bersama telah menetapkan 

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang, 

perubahan tersebut meliputi, perubahan: 

a. Bab sebanyak 28 bab (bab baru 2)  

b. Pasal yang berubah sebanyak 83 pasal 

c. Pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal 

d. Pasal dihapus sebanyak 18 pasal 

e. Jumlah total pasal 209 pasal 

 

Pokok-Pokok Perubahan UU Minerba sebagai berikut: 

1. Adanya definisi baru pada Ketentuan Umum, tentang definisi Kontrak Karya, 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Perizinan Berusaha, Surat 

Izin Penambangan Batuan, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, 

Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), 

Penyelidikan dan Penelitian, Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, 

Badan Usaha Milik Negara, Wilayah Hukum Pertambangan, dan definisi Setiap 

Orang. 

2. Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi 

kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah 

pusat juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi 

penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan 

batubara. 

3. Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan 

merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan. 
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4. Ketentuan tentang jaminan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, 

WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.  

5. Penugasan untuk Lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau Badan Usaha untuk 

melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP, dan 

diberikan hak melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (right to match). 

6. Luas WPR maksimal 100 (seratus) Ha dan kedalaman maksimal 25 (dua puluh 

lima) meter, ketentuan yang lama luas maksimal 25 Ha. 

7. Ketentuan tentang “perizinan berusaha” dari Pemerintah Pusat, yang terdiri IUP, 

IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin 

Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan 

Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.  

8. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan 

Berusaha SIPB dan IPR  kepada Gubernur. 

9. Jangka waktu IUP eksplorasi 8 (delapan) tahun untuk Mineral logam, 3 (tiga) 

tahun untuk mineral bukan logam, 7 (tujuh) tahun untuk mineral bukan logam 

jenis tertentu, 3 (tiga) tahun untuk batuan, dan 7 (tujuh) tahun untuk 

penambangan batubara (tidak ada frasa “paling lama”) dan dapat diberikan 

perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.  

10. IUP Operasi Produksi diberikan jaminan memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali 

dan yang terintegrasi dengan dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 

atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan jangka 

waktu 30 tahun yang dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun  setiap 

kali perpanjangan. 

11. Luas WIUP maksimal 100.000 hektare untuk mineral logam, 25.000 hektare untuk 

mineral bukan logam, 5.000 hektare untuk batuan, dan 50.000 hektare untuk 

batubara (tidak ada ketentuan paling sedikit). 

12. Pembagian untuk Pemerintah Provinsi meningkat menjadi 1,5% (satu koma lima 

persen) dari hasil kegiatan pertambangan (sebelumnya 1%).  

13. data dan informasi pertambanga wajib disediakan Menteri, untuk:  

a. Menunjang penyiapan WP 
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b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan 

c. Melakukan alih teknologi pertambangan 

Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan 

informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib 

menyajikan informasi pertambangan secara akurat, Mutahir, dan dapat diakses 

dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat 

14. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dapat dibangun sendiri atau 

bekerjasama. 

15. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan 

program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran 

minimumnya ditetapkan oleh Menteri. 

16. Divestasi wajib bagi Badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK 

Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing sebesar 51% secara 

berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, 

dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. 

17. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 

untuk menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara yang 

dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. 

18. Reklamasi dan pascatambang wajib bagi Pemegang IUP Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau 

WIUPKnya hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, termasuk eks pemegang 

IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan Reklamasi dan 

Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan 

dana jaminan Pascatambang. 

19. Hasil penambangan dari kegiatan tambang ilegal ditetapkan sebagai benda 

sitaan dan/atau barang milik negara yang dapat dilakukan penjualan setelah 

memenuhi persyaratan. 

20. Inspektur Tambang menjadi tanggungjawab Menteri dalam pengelolaan 

anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam 

melakukan pengawasan. 
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21. Ketentuan pidana untuk penambangan tanpa izin menjadi pidana penjara paling 

lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar (sebelumnya 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 

miliar). Ketentuan ini juga berlaku untuk pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB 

yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau 

menyampaikan keterangan palsu, serta yang menampung, memanfaatakan, 

melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau 

pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak 

berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya. 

22. Ketentuan pidan tentang pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang 

memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan Menteri 

dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 (lima) 

miliar.  

23. Ketentuan Pidana bagi IUP atau IUPKnya dicabut atau berakhir dan tidak 

melaksanakan reklamasi, pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan 

dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10 (sepuluh) 

miliar, serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam 

rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi 

kewajibannya. 

24. Ketentuan Peralihan tentang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan 

menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian 

dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara yang 

dilakukan melalui: 

a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan PNBP; dan/atau 

b. Luas wilayah IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi 

kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak 

atau perjanjian yang disetujui Menteri. 

25. Ketentuan lain:  

a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan 

penjualan, dan IUJP  yang  telah  ada sebelum  berlakunya Undang-Undang 

ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

Undang-Undang ini berlaku. 
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b. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, 

IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan 

IUJP yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya Undang-

Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun 

sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri. 

c. IUP, IUPK, dan IPR harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

berlaku. 

d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang 

diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi 

perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) 

tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 

 

 

 

“untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan” 
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http://www.pushep.or.id/

