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Sejarah Pengaturan Perizinan Sektor

Pertambangan

• Fase Kolonial, fase Orde Lama, fase Orde Baru dan fase Reformasi.

• Fase Kolonial landasan hukum pertambangan dan batu bara Indische Mijn Wet 1899. 
Pasal 5 dan 5A menyebutkan dua hubungan dalam kegiatan usaha tambang dan batu
bara, yaitu konsesi dan kontrak.

• Faze Orde Lama, dasar hukum pertambangan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal
38 ayat (1) UUDS 1950, Surat DPR RI No.Agd.1446/RM/DPRRI/ 1951, UU No. 78 
Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing

• Faze Orde Baru, dasar hukum Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII –
MPRS/1966, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 
11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 

• Fase reformasi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Putusan MK No.01-021-022/PUU-
I/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Asing, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU 
Otoda) dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
Adapun
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Tata Kelola Sumber Daya Alam

Indonesia Menurut UUD 1945

• Aturan Dasar pengelolaan sumber daya alam :

• Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 “ Cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai

oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “ bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuan rakyat”
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Makna Dikuasai Oleh Negara

Tafsir MK atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, sepanjang frasa “dikuasai
oleh negara” dalam Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003. Bahwa bentuk
penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa fungsi
kebijakan (beleid), fungsi pengurusan (bestuursdaad) yang mencakup
perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie), fungsi
pengaturan (reglendaad), dimaknai kewenangan legislasi dan regulasi, fungsi
pengelolaan (beheersdaad), yang mencakup pemilikan saham (share-holding),
dan/atau sebagai instrumen kelembagaan dan fungsi pengawasan
(toezichthoudensdaad), berupa mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
penguasaan oleh negara.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Bentuk Penguasaan
negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan
pengelolaan secara langsung.
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Izin Menurut Prespektif Hukum

Administrasi Negara (HAN)

Menurut Hukum Administrasi Negara (HAN), izin merupakan perbuatan

Hukum Administrasi Negara  bersegi satu, berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan

persyaratan tertentu. 

Peran Izin dalam hal ini merupakan bagian dari pengendalian negara untuk

mencapai apa yang menjadi tujuan negara.
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Pengertian Izin dan Perizinan

• Izin (verguning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau
pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).

• Perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan
pengendalian oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. 

• Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi,  sertifikasi, penentuan
kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki
atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum
yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.  
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Unsur-Unsur Perizinan

• Instrumen yuridis, Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk
ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah
untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret,

• Peraturan perundang-undangan Pembuatan dan penerbitan izin
merupakan tindakan hukum,sebagai tindakan hukum maka harus ada
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

• Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai
dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

• Peristiwa kongkret peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada
waktu tertentu, orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

• Prosedur dan persyaratan permohonan izin harus menempuh prosedur
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi izin.
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Kegunaan Izin

• Pengarah megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.

• Perekayasa kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan izin.

• Perancang desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan

sarana.

• Pengendali kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dengan

hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga tujuan tercapai sesuai apa

yang direncanakan.

• Penertib masyarakat izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.
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Penetapan Wilayah Hukum

Pertambangan (WHP)

• Untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional, 
pemerintah menghadirkan konsep wilayah hukum
pertambangan (WHP) Indonesia.

• Konsep WHP meliputi ruang darat, ruang laut (ruang dalam
bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. WHP 
bukan untuk kegiatan penambangan, WHP menjadi ruang
penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral 
dan batu bara. 

• Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus
diubah menjadi wilayah pertambangan dengan melibatkan
pemerintah daerah dan masyarakat, serta sesuai rencana tata
ruang.
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Turunan dari Wilayah Pertambangan

(WP)

• Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan

dapat dilakukan penambangan

• Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki

ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

• Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada

pemegang IUP .

• Wilayah Pertambangan Rakyat( WPR) adalah bagian dari WP  yang merupakan

WUPR  ini dapat diterbitkan IPR.

• Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) adalah wilayah yang telah memiliki

ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

• WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

• Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WUPN dan dapat diberikan IUPK 

WPN
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Dinamika Perizinan Pasca UU No.3 

Tahun 2020 

• Dengan berlakunya UU Nomor 3  Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan

pengelolaan pertambangan minerba oleh Pemerintah Daerah Provinsi

yang  telah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan

Undang-Undang lain yang  mengatur tentang kewenangan Pemerintah

Daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku untuk

jangka waktu paling lama 6 (enam)  bulan terhitung sejak tanggal 10  Juni

2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU 

Nomor 3  Tahun 2020 ini.
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Dasar Yuridis Kewenangan Daerah Terkait Perizinan

Baru

• Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  Nomor 742/30.01/DJB/2020 
tanggal 18 Juni 2020  Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang
Pertambangan Minerba.

• Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru dibidang pertambangan
mineral dan batubara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2020 atau sampai dengan terbitnya
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020.
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Kepastian Hukum Penerbitan

Perizinan

• Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  Nomor
809/30.01/DJB/2020 tanggal9 Juli 2020 Hal  Penerbitan
Perizinan di  Bidang Pertambangan Minerba.

• Gubernur sesuai dengan kewenanganya tetap dapat
memproses penerbitan perizinan dibidang pertambangan
mineral dan batubara selain perizinan baru dengan jangka
waktu 6  (enam) bulan sejak diundangkannya UU  Nomor 3 
tahun 2020 atau sampai dengan terbitnya Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 3  Tahun 2020.
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Dasar Kewenangan BKPM 

Menerbitkan Perizinan

• Mulai tanggal 11 Desember 2020, layanan perizinan dibidang pertambangan
minerba telah kembali dibuka dan  pelayanan perizinan dibidang pertambangan
minerba ditingkat Provinsi yang dilaksanakan melalui DPMPTSP telah beralih ke
Badan Koordinasi Penanaman Modal

• Perizinan yang dapat diajukan permohonannya meliputi :

• Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perpanjangannya;

• Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perpanjangannya;

• Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi
Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;

• Izin Pengangkutan dan Penjualan (d/h Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan) dan Perpanjangannya

• Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan
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