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• Sumberdaya mineral dan batubara (minerba) memainkan peran sangat

penting karena menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara.

• Oleh karena itu langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan
pengelolaan dan pengusahaan minerba dilakukan dengan menghadirkan UU
4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

• Seiring berjalannya waktu, ternyata UU ini belum sepenuhnya mampu
menjawab permasalahan krusial didalam pengelolaan minerba. Persoalan
krusial itu antara lain: tumpang tindih perizinan, korupsi penerimaan negara,
kewajiban pengolahan dan pemurnian minerba (smelter), pencemaran
lingkungan hidup, izin penggunaan lahan, dan konflik perusahaan dengan
masyarakat setempat yang berujung kriminalisasi. Selain itu pula revisi harus
dilakukan untuk menyelaraskan dengan putusan MK terkait paradigma
penyelenggaraan minerba.

• Semua itu lalu direspon pemerintah dan DPR dengan menyusun revisi, dan
pada tanggal 12 Mei 2020, revisi UU Minerba disahkan menjadi UU yang
merupakan perubahan pertama UU 4/2009.

Urgensi Perubahan UU 4/2009 ttg 
Pertambangan Minerba




 Tafsir Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 : “Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara”  dan ayat (3) yang menyatakan“Bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dalam 
perkara permohonan pengujian UU/22 Tahun 2001 tentang Minyak 
Dan Gas Bumi :  “… pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah 
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas 
yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat 
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya 
pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 
kekayaan dimaksud.

Paradigma Penguasaan 
Sumber Daya Alam





 Pertimbangan HukumPutusan MK Nomor 002/PUU-I/2003: …Rakyat secara 
kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada 
negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan 
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan 
oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut 
fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 

 Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan 
legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi 
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, 
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk 
digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lanjutan




Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, 
atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur 
dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 
selaras berdasarkan undang-undang.

Paradigma Pengaturan Kewenangan  
Pusat dan Daerah
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Isu Krusial Pemberian Izin: 
- Kewenangan Bupati dan Gubernur (UU 4/2009) 
- UU Perubahan: Pasal 37 dihapus





Isu Krusial Pemberian Izin: 
- Kewenangan Bupati dan Gubernur (UU 4/2009) 
- UU Perubahan: Pasal 48 dihapus





Isu Krusial Pemberian Izin: UU Perubahan





Lanjutan





Isu Krusial: Jangka Waktu Izin 
Pertambangan (UU 4/2009)





Isu Krusial: Jangka Waktu Izin 
Pertambangan (UU Perubahan)





Lanjutan





Isu Krusial: Perpanjangan Izin  
(UU 4/2009)

Pasal 169 huruf a: Pada saat Undang-Undang ini mulai 
berlaku: “Kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada 
sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap 
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya 
kontrak/perjanjian”.





Isu Krusial: Perpanjangan Izin  
(Pasal 169A UU Perubahan)





Isu Krusial: Perpanjangan Izin  
(UU Perubahan)





Isu Krusial: Perpanjangan Izin  
(Pasal 169B UU Perubahan)





“UU perubahan tentang Pertambangan Minerba perlu 
diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 33 dan 

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945”  

Sekian dan Terima Kasih

PENUTUP


