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Konsep perubahan UU Minerba

 Usulan DPR :        - 87 pasal yang diubah dan Pasal baru (49,7%)

- (Terdiri dari 1 Bab diubah, 1 Bab baru,

64 pasal yang diubah, 23 pasal baru).

 Konsep Pemerintah :    111 Pasal yang diubah atau 63,4%

(Terdiri dari 2 bab baru, kemudian 75 pasal yang diubah  dan 35 pasal baru)

 Sehingga, sebenarnya pemerintah menginginkan UU Minerba yang baru, bukan revisi. 

Karena  persentase perubahannya melebihi 50% dari UU Minerba eksisting.

 Hasil akhir dari RUU Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 adalah terdiri dari 145 pasal, 

terdiri dari 78 pasal perubahan, 14 pasal penghapusan dan 53 pasal baru. 

 RUU ini disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah 

ditanda tangani Presiden serta diundangkan menjadi UU No.3 Tahun 2020
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Konstitusionalitas UU Minerba

UU Minerba adalah turunan atau implementasi dari UUD Negara RI Tahun 1945 
Pasal 33, khususnya ayat 2 dan 3.

Hingga saat ini, berbagai kalangan masih mempertanyakan konstitusionalitas UU 
ini yang dianggap melenceng atau tidak senapas dengan roh dari pasal 33 
tersebut. Walaupun MK  melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 
Desember 2004 telah mengeluarkan penafsiran atas frasa “dikuasai oleh negara” 
namun implementasinya menimbulkan perdebatan. 

Demikian pula dengan penjabaran dari ayat 2 Pasal 33 UUD 1945. Batasan yang 
kurang jelas dari “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak”.  Sehinggakategorisasinya menjadi 
multitafsir. 
Oleh karena saya menduga, akan ada lagi orang atau kelompok masyarakat 
yang akan melakukan JR ke MK.
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Penyelesaian permasalahan kewenangan 

perizinan 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pasal 

14 ayat (1) menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah Provinsi” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

pengaturan pertambangan minerba di daerah.

 Hasil revisi UU Minerba, semua kewenangan IUP ditarik menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat.  Mirip pola orde baru melalui UU No.11/1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, 

namun tidak menggunakan rezim kontrak, tetapi  tetap rezim perizinan.  

 Izin pembangunan smelter,  memperjelas garis demarkasi kewenangan dalam perizinan 

pengolahan dan pemurnian antara KESDM dengan Kemenperin. Kenyataannya di 

lapangan, ada smelter yang menggunakan IUP (versi KESDM) dan ada yang 

menggunakan IUI (izin usaha industri) dari Kemenperin.
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Penguatan konsep Wilayah Pertambangan

 Melalui pengaturan ini, kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dapat 

dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam Wilayah Pertambangan (WP) lebih 

jelas kriterinya dan dijamin tidak ada tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan 

Rakyat (WPR)  dan atau Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) untuk meminimalisir konflik 

kepentingan di lapangan (Pasal 14A).  

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamian tidak ada perubahan pemanfaatan ruang 

dan kawasan WIUP (pasal 17A)

Pembuatan peta standar wilayah pertambangan tidak disinggung dalam revisi. Justru 

dengan Peta standar ini akan memudahkan pemberian izin-izin, rekomedasi kawasan hutan 

, perhitungan kewajiban penerimaan negara dan juga untuk memudahkan koordinasi 

Pemprov dan Pemerintah pusat agar tidak ada tumpang tindih.  www.pushep.or.id



Memperkuat kebijakan 

peningkatan nilai tambah minerba

 Pasal 102 menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK WAJIB 

meningkatkan nilai tambah sumber daya mineal dan/atau batubara 

dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta 

pemanfaatan mineral dan batubara.

Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian 

hasil penambangan di dalam negeri. (Pasal 103)

 Faktanya, pasal-pasal ini menjadi bulan-bulanan selama 7-10 tahun, 
karena polemik smelter dianggap tidak wajib dibangun. Akhirnya baru 

mulai bangun ketika kuota eskpor mineral diberikan sesuai dengan 

progres pembangunan smelter.  Bahkan ada yang tidak jadi-jadi bangun 

smelter tapi pertambangannya tidak dihentikan.
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Mendorong kegiatan eksplorasi untuk 

meningkatkan penemuan deposit Minerba.

 Dalam ketentuan ini, Menteri (ESDM) dapat memberikan penugasan penyelidikan 

dan penelitian kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha 

Swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan Dana Ketahanan 

Cadangan kepada pelaku usaha. (Pasal 17 B).

Diksi “dapat” ini memiliki kelemahan dalam implementasi. Seharusnya diganti 

dengan “wajib”. Dalam aturan pelaksanannya (PP dan Permen) bisa jadi samar-

samar. Faktanya, dulu aturan “kewajiban untuk melakukan pengolahan dan 

pemurnian mineral” disamarkan menjadi tidak wajib membangun smelter

 Fakta lain, Badan Geologi  KESDM hanya mendapatkan anggaran yang minim 

untuk eksplorasi minerba
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Pengaturan khusus tentang izin 

pengusahaan bantuan

 Perizinan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mekanisme perizinannya 

lebih mudah dan sederhana. Izin ini dikeluarkan oleh Gubernur.

 Masalah ini banyak dikeluhkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, karena mereka sama 

sekali tidak punya kewenangan, namun yang banyak menerima dampak lingkungan dan 

sosialnya justru Pemkab/Pemkot. Mereka juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur seperti 

jalan Kab/Kota karena aktivitas pertambangan, terutama angkutan material tambang 

seperti  batubara, pasir dan batu yang tidak seimbang dengan bagi hasil /pendapatan 

yang diterima.
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Mengakomodir Putusan MK 

 UU Minerba telah 7 (tujuh) kali diajukan permohonan judicial review
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, hanya 4 (empat) 
permohonan yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. 

Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan setelah ditentukan 
oleh Pemda Provinsi serta penghapusan besaran luas minimum pada 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi. 

 Akomodasi aspirasi masyarakat belum optimal, banyak masyarakat 
yang dirugikan  aktivitas penambangan tidak bisa diakomodir atau 
diberikan solusi oleh Pemerintah/Pemda karena lebih 
mempertimbangkan investasi.
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Rencana Pertambangan Minerba

 Pemerintah diharuskan membuat  Perencanaan Pengelolaan Minerba 

Nasional  secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan 

akuntabel (Pasal 8A). Perencanaan ini juga menjadi pedoman pemerintah 

provinsi dalam pengelolaan minerba di daerah. Sebelumnya hal ini tidak 

diatur.

Walaupun hal ini dipandang sebagai hal positif, namun kita membayangkan 

dari sisi pelaksanaan tidak mudah. Pertambangan sudah terlanjur beroperasi 

dimana-mana dengan segala permasalahannya termasuk masalah 

lingkungan dan masalah sosial dengan masyarakat sekitar.  

 Penertiban IUP yang tumpang tindih saja hingga saat ini tidak selesai-selesai. 

Mekanisme AMDAL sebagai ukuran untuk menilai daya dukung lingkungan 

tidak sesuai implementasi di lapangan.

Bahkan pasal 114 ayat (4) dalam revisi dihapus terkait penghentian 
sementara pertambangan karena kondisi daya dukung lingkungan tidak 

mampu menanggung beban operasi pertambangan. www.pushep.or.id



Pemberian insentif kepada Perusahaan yang 

membangun Smelter dan PLTU mulut tambang.

 Dalam pasal 47, IUP atau IUPK yang terintegrasi dengan Fasilitas Pengolahan dan/atau 

Pemurnian logam atau Kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara 

diberikan izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan diberikan perpanjangan 

selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

 Selain itu, dalam pasal 103, pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan 

pemurnian sendiri dan membangun pembangkit listrik bisa diberikan insentif fiskal dan 

nonfiskal. Salah satunya adalah tidak terkena pengurangan wilayah saat mendapatkan 

izin perpanjangan operasi.

 Ada perusahaan yang bangun smelter tapii tidak ada standar teknologi yang ditetapkan 

Pemerintah.  Akhirnya setelah dibangun, dibiarkan tidak beroperasi karena tidak efisien. 

Hanyak untuk mengejar kuota ekspor dan insentif lainnya.
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Penguatan peran BUMN.

 BUMN diutamakan dalam penyerapan saham divestasi dari Badan usaha pemegang 

IUP/IUPK (pasal 112).

 Namun BUMN tidak mendapat prioritas dalam mendapatkan wilayah bekas KK atau 

PKP2B sebagaimana yang diminta oleh BUMN melalui Menteri BUMN Rini Soemarno pada 

saat revisi ke-6 dari PP 23/2010. Bahkan KPK juga memberikan pertimbangan yang sama. 

 BUMN tambang memiliki kemampuan untuk mengelola pertambangan bekas KK dan 

PKP2B. Faktanya banyak pertambangan non BUMN yang operasionalnya dikerjakan oleh 

kontraktor tambang, sedangkan pemegang IUP/IUPKnya hanya manajemen saja.
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Perubahan (perpanjangan) KK/PKP2B 

menjadi IUPKdalam rangka kelanjutan 

operasi.

 KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 diberikan jaminan 

perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi 

Kontrak/Pernjanjian dengan memenuhi ketentuan.

 Pasal 169A  menjamin perpanjangan tanpa lelang dan tanpa penciutan 

konsesi tambang. Padahal sudah seharusnya revisi UU  ini memutuskan 

wilayah tambang tersebut kembali menjadi milik negara/kembali ke 

pemerintah. Kalau mau diperpanjang harus lelang ulang, pemegang  IUP/ 

KK/PKP2B lama bisa ikut lelang.

 Penciutan lahan seperti pada UU yang lama, justru dihapus. Banyak lahan 

konsesi KK/PKP2B yang dibiarkan terlantar tanpa ada aktivitas 

penambangan, Pemasukan untuk negara tidak optimal. 

www.pushep.or.id



Perlindungan dan pengelolaan LH 

area pertambangan dan sekitarnya 

 Soal Reklamasi dan Pascatambang,  ada hal positif yaitu melalui pengaturan sanksi 

pidana bagi pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, 

tidak hanya denda admistratif. 

Tapi bagaimana dengan tambang yang sudah terlanjur rusak sebelum UU ini 

disahkan. Hukum tidak bisa berlaku surut, padahal kerusakan ekosistem sudah 

parah.  

 Bagaimana dengan reklamasi dan pascatambang di Papua baik di darat maupun 

hingga ke laut, akibat aktivitas tambang Freeport. Bagaimana pula nasib reklamasi 

dan pasca tambang di laut dalam Teluk Senunu, Lombok akibat pembuangan 

limbah tailing oleh PT Newmont.
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TERIMAKASIH.
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