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Pengaturan Kegiatan Pertambangan Minerba Di 
Indonesia

• Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

• Masal Kependudukan Jepang Periode 1942-1945

• Masa Orda Lama

• Masa Orde Baru 

• Masa Reformasi



Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

• Tahun 1852 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan “Dienst van het Mijnwezen” (Jawatan 
Pertambangan). 

• Tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan Indische Mijnwet (Staatblad 1899-
214). 

• Tahun 1930 Mijnordonnantie 1907 dicabut dan diperbaharui dengan Mijnordonnantie 1930 yang 
berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930

• Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh 
swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan. Pada masa itu yang boleh 
memperoleh konsensi (hak pertambangan) dan lisensi (izin pertambangan) hanyalah mereka 
yang tunduk kepada Hukum Barat dan perusahaan - perusahaan yang telah didaftar di negeri 
Belanda dan Hindia Belada.



Masal Kependudukan Jepang Periode 1942-
1945

• Selama kependudukan Jepang, Indische Mijnwet 1899 praktis tidak jalan

• Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia. 
Sejumlah tambang batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara 
kokas seperti di daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi 
di Jawa Barat untuk memasok batubara bagi kereta api di Jawa.



Masa Orda Lama

• Tahun 1951, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan 
dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segara mengambil 
langkah-langkah membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di 
Indonesia

• Mosi tersebut memuat beberapa hal, misalnya: Menyelidiki masalah pengolahan tambang 
minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan  bahan mineral lainya, Mempersiapkan
rencanaUndang-Undang pertambangan Indonesia, dan Menunda segala pemberian izin, 
konsensi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama 
menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan

• Undang-undang No.78 Tahun 1958 tentang Penanaman modal Asing ( UU PMA ). 

• Undang-undang No.10 Tahun 1959 tentang pembatalan Hak-Hak Pertambangan

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-
Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan yang lebih dikenal dengan 
Undang- Undang Pertambangan 1960.



Masa Orde Baru 

• Tap MPRS Nomor XXIII-/MPRS/1966

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan



Masa Reformasi
• Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

• Undang-Undang Pemeritahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 joUU 23 
Tahun 2014)

• Beberapa Putusan MK terkait dengan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945, diantaranya:

Putusan Sidang Nomor 121/PUU-VII/2009 

Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VIII/2010 

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010 

Putusan Sidang Nomor 32/PUU-VIII/2010

Putusan Sidang Nomor 113/PUU-X/2012 

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-XII/2014

Putusan Sidang Nomor 108/PUU-XII/2014

Putusan Sidang Nomor 81/PUU-XIII/2015



Pertambangan dan Kegiatan Usaha 
Pertambangan

• Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang. (Pasal 1 ayat 1)

• Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta pascatambang. (Pasal 1 ayat 6)



• Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan. (Pasal 1 ayat 7).

• Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Pasal 1 ayat 10).

• Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, 
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha 
pertambangan khusus. (Pasal 1 ayat 11).



Pengaturan Jangka Waktu Izin Usaha 
Pertambangan Minerba

• Pengaturan dalam UU Minerba 

• Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja

• Pengaturan dalam RUU Minerba



Pengaturan dalam UU Minerba 

Jangka waktu kegiatan IUP Eksplorasi

• IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 8 (delapan) tahun.

• IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

• IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) tahun.

• IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) tahun.



Kegiatan IUP Operasi Produksi

• IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 10 (sepuluh) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 10 (sepuluh) tahun.



Jangka waktu kegiatan IPR

• Jangka waktu mengenai IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan 
peraturan daerah kabupaten/kota



Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK 
Operasi Produksi

• Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat 
diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

• Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan 
paling lama 7 (tujuh) tahun.

• Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat 
diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 
(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.



Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja

Jangka waktu kegiatan IUP Operasi Produksi

• Operasi Produksi pertambangan mineral logam ...dapat diberikan angka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

• Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam …dapat diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

• Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu …dapat diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

• Operasi Produksi pertambangan batuan …dapat diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 
(dua) kali masing- masing 5 (lima) tahun.

• Operasi Produksi pertambangan batubara …dapat diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

• Operasi Produksi yang kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral
…dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 
seumur tambang.

• Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi …dapat diberikan 
jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Jangka waktu kegiatan waktu kegiatan IPR

• Tidak terdapat ketentuan mengenai pengaturan jangka waktu kegiatan usaha 
pertambangan rakyat dalam RUU Cipta Kerja



Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK 
Operasi Produksi.

• Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat 
diberikan paling lama 8 (delapan) tahun;

• Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan 
paling lama 7 (tujuh) tahun;

• Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat 
diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) tahun;

• Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus mineral logam untuk tahap kegiatan operasi produksi yang 
melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang terintegrasi …dapat diberikan jangka waktu selama 30 
(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang; dan

• Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang 
melaksanakan pengembangan dan pemanfatan batubara yang terintegrasi …dapat diberikan jangka waktu selama 30 
(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.



Pengaturan dalam RUU Minerba
Jangka waktu kegiatan IUP Operasi Produksi

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) 
tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (Iima) 
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

• IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 
puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

• IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik 
tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat 
perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 
(sepuluh) tahun.



Jangka waktu kegiatan IPR

• Jangka waktu kegiatan usaha IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) 
tahun.



Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK 
Operasi Produksi.

• Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi dalam
RUU Minerba pada prinsipnya masih mengacu terhadap ketentuan yang 
ada dalam UU Minerba.



Sekian dan Terima kasih


