
POINT OF CONCERNS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

(ADISURYO & CO) 

 

NO. HAL PENJELASAN POSISI PEMERINTAH DALAM PP 22 & 23 
(OFFICIAL) 

1. PP TENTANG  
WILAYAH PERTAMBANGAN 

 
 

 

 A. Penetapan batas dan luas 
WP/WUP/WPR/WUPK 
 

[Pasal 9, 14, 15, 21, 22, 29] 

Penggunaan sistem referensi Datum Geodesi 
Nasional 1995 (DGN-95) 
 

Penetapan batas dan sistem koordinat geografis 
didasarkan pada Datum Geodesi Nasional yang 
ditetapkan oleh badan yang tugas dan fungsinya 
dibidang survei dan pemetaan nasional. (Pasal 38 
PP 22) 

 B. Pedoman dan prosedur  
 

[Pasal 10, 14, 21, 28, 32] 
 

Pedoman dan prosedur penetapan WP(yang dapat 
terdiri dari, WUP, WPR, dan WPN),  

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat 
melakukan eksplorasi untuk menetapkan WUP, 
WPR, dan WPN. (Pasal 16 (5) PP 22) 

 
2. Eksplorasi yang dilakukan untuk memperoleh 

data dan informasi berupa: 
a. Peta, yang terdiri atas: 

1. Peta geologi dan peta formasi batuan 
pembawa;dan/atau 

2. peta geokimia dan peta geofisika; 
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b. Perkiraan sumber daya dan 
cadangan.(Pasal 16 (6) PP 22) 

 
3. Data dan informasi hasil eksplorasi yang 

dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota 
wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan 
mineral dan/atau batubara. 

 
4. Kriteria penetapan WUP antara lain: 

a. Memiliki formasi batuan pembawa 
batubara, formasi batuan pembawa mineral 
logam, dan/atau formasi batuan pembawa 
mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas 
pantai berdasarkan peta geologi; 

b. Memiliki singkapan geologi untuk mineral 
radioaktif, mineral logam, batubara, mineral 
bukan logam, dan/atau batuan; 

c. Memiliki potensi sumber daya mineral atau 
batubara; 

d. Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral 
termasukmineral ikutannya dan/atau 
batubara; 

e. Tidak tumpang tindih dengan WPR 
dan/atau WPN; 

f. Merupakan wilayah yang dapat 
dimanfaatkan untukkegiatan pertambangan 
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secara bekelanjutan; dan 
g. Merupakan kawasan peruntukan 

pertambangan sesuaidengan rencana tata 
ruang. (Pasal 20 PP 22) 

 C. Sinkronisasi antar bidang  
 

[Pasal 9, 10] 
 

Sinkronisasi antar bidang/departemen teknis dalam 
penentuan wilayah 
 

1. Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria 
ditetapkan menjadi WP oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan gubernur dan 
bupati/walikota setempat. Penetapan WUP 
disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(Pasal 21 PP 22) 

 
2. Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria 

ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota 
setempat setelah berkoordinasi 
denganpemerintah provinsi dan berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota. Penetapan WPR disampaikan 
secara tertulis oleh bupati/walikota kepada 
Menteri dan gubernur. (Pasal 27 PP 22) 

 
3. Wilayah di dalam WPyang memenuhi kriteria 

ditetapkan menjadi WPNoleh Menteri setelah 
memperhatikan aspirasi daerah danmendapat 
persetujuan dari Dewan Perwakilan 
RakyatRepublik Indonesia. (Pasal 30 PP 22) 
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4. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu 

dapatdiusahakan sebagian luas wilayahnya 
setelah berubahstatusnya menjadi WUPK 
dengan persetujuan dari DewanPerwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. (Pasal 31 PP 22) 

 D. Tumpang tindih 
 

[Pasal 9 ayat 1] 

Mekanisme penyelesaian masalah tumpang tindih, 
baik antar sesama konsesi pertambangan maupun 
dengan konsesi bidang usaha lain 

[TIDAK DIJELASKAN DI PP] 

 E. Penetapan WPR 

[Pasal 22] 

Diutamakan bagi penambang rakyat tradisional 
yang telah melakukan kegiatan pertambangan 
secara turun-temurun atau kegiatan pertambangan 
dalam skala kecil. 
 
 

1. Bupati/ walikota menyusun rencana penetapan 
wilayah di dalam WP menjadi WPR. WPR 
tersebut harus memenuhi kriteria: 
a. mempunyai cadangan mineral sekunder 

yang terdapat di sungai dan/atau diantara 
tepi dan tepi sungai; 

b. mempunyai cadangan primer logam atau 
batubara dengan kedalaman maksimal 25 
(dua puluh lima) meter; 

c. merupakan endapan teras, dataran banjir, 
dan endapan sungai purba; 

d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh 
lima) hektare; 

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan 
ditambang; dan/atau 

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan 
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tambang rakyatyang sudah dikerjakan 
sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun; 

g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan 
WPN; dan merupakan kawasan peruntukan 
pertambangan sesuaidengan rencana tata 
ruang. (Pasal 26 PP 22) 

 

2. PP TENTANG PELAKSANAAN 
KEGIATAN USAHA 
PERTAMBANGAN 

  

 A. Pedoman dan prosedur 
pemberian izin 

 
[Bab VII] 

- Pedoman dan prosedur pemberian izin yang 
efisien dan tidak memunculkan rantai birokrasi 
yang tidak diperlukan. 

- Setiap tahap perizinan diberikan batasan waktu 
maksimal, sehingga akan memacu aparat 
pemerintah untuk bekerja dengan baik. 
 

1. IUP Eksplorasi  
 

IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan 
permohonan dari badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan yang telah mendapatkan WIUP 
dan memenuhi persyaratan. (Pasal 29 (1) PP 
23) 
 
Pemenang lelang WIUP mineral logam atau 
batubara harus menyampaikan permohonan IUP 
Eksplorasi kepada Menteri, guberbur, atau 
bupati/ walikota sesuai kewenangannya paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan 
pengumuman pemenang lelang WIUP. (Pasal 
30 (1) PP 23) 
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Permohonan wajib memenuhi persyaratan 
administratif, teknis, lingkungan, dan finansial 
(Pasal 30 (2) PP 23) 

 
IUP Eksplorasi diberikan oleh : 
 
- Menteri, untuk WIUP yang berada dalam 

lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah 
laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis 
pantai; 

 
- Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam 

lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) 
mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari 
garis pantai; 

 
- Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada 

dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota 
dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 
(empat) mil dari garis pantai. (Pasal 28 PP 
23) 
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2. IUP Operasi Produksi 
 

IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan 
usaha, koperasi, dan perseroangan sebagai 
peningkatan dari kegiatan eksplorasi. 
Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk 
memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai 
peningkatan dengan mengajukan permohonan 
dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi 
produksi. (Pasal 34 (1) dan (2) PP 23)  

 
IUP Operasi Produksi diberikan oleh : 
 
- Bupati/ walikota, apabila lokasi 

penambangan, lokasi pengolahan dan 
pemurnian, serta pelabuhan berada di 
dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau 
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil 
laut; 

 
- Gubernur, apabila lokasi penambangan, 

lokasi pengolahan dan pemurnian, serta 
pelabuhan berada di dalam wilayah 
kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 
(satu) provinsi atau wilayah laut sampai 
dengan 12 (dua belas) mil laut setelah 
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mendapat rekomendasi dari 
bupati/walikota; atau 

 
- Menteri apabila lokasi penambangan, 

lokasi pengolahan dan pemurnian, serta 
pelabuhan berada di dalam wilayah 
provinsi yang berbeda atau wilayah laut 
lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis 
pantai setelah mendapat rekomendasi 
gubernur dan dari bupati/walikota setempat 
sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 35 
(1) PP 23) 

 
3. IUPK 
 

IUPK Khusus diberikan oleh Menteri 
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 
BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. 
(Pasal 49 (1) PP 23). 

 
IUPK diberikan melalui tahapan (Pasal 51 PP 
23): 

 
a. Pemberian WIUPK 

Menteri harus terlebih dahulu menawarkan 
kepada BUMN atau BUMD dengan cara 
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prioritas. Jika peminat lebih dari 1 BUMN/ 
BUMD, WIUPK diberikan kepada 
BUMN/BUMD dengan membayar biaya 
kompensasi data informasi. (Pasal 51 (4) 
PP 23) 
Jika lebih dari 1 BUMN/ BUMD, WIUP 
diberikan dengan cara lelang. Pemenang 
lelang dikenai kewajiban membayar biaya 
kompensasi data informasi sesuai dengan 
nilai lelang. (Pasal 51 (5) dan (6) PP 23) 

 
b. Pemberian IUPK 

BUMN/ BUMD yang diberikan WIUPK 
berdasarkan prioritas atau pemenang lelang 
WIUPK mineral logam atau batubara, harus 
menyampaikan permohonan IUPK 
Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka 
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja 
setelah penetapan pengumuman pemenang 
lelang WIUPK (Pasal 65 (1) PP 23). 

 
Permohonan wajib memenuhi persyaratan 
administratif, persyaratan teknis, 
persyaratan lingkungan dan persyaratan 
finansial, persyaratan teknis, persyaratan 
lingkungan dan persyaratan finansial (Pasal 
65 (2) dan Pasal 63 PP 23) 
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 B. IUP untuk mengusahakan 
mineral lain yang terdapat dalam 
WIUP yang sama 

 
[Pasal 40 ayat 2 dan ayat 3] 
 

- Persyaratan lebih mudah. 
- Tanpa melalui lelang. 

Kepada pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi dan 
Produksi diberikan prioritas pertama untuk 
mengusahakan bahan galian lain (bukan  asosiasi 
mineral utama) yang keterdapatannya berada dalam  
WIUP dan WIUPK Eksplorasi dan Produksi dengan 
mengajukan permohonan baru. Untuk 
mengusahakan bahan galian lain tersebut pemegang 
IUP harus memegang Badan Usaha baru. (Pasal 44 
PP 23) 

 C. Izin pengusahaan / pemanfaatan 
mineral ikutan (associated 
minerals) 

 
[Pasal 92] 

 

- Tidak membutuhkan IUP tersendiri 
- Pemberitahuan tertulis kepada 

Bupati/Gubernur/Menteri 

Panitia Lelang WIUP dan WIUPK 
memberitahukan kepada peserta lelang antara lain 
jenis mineral dan mineral ikutannya. Asumsinya 
IUP dan IUPK yang diberikan sudah termasuk 
mineral ikutan. (Pasal 14 (2) dan Pasal 57 (2) PP 
23). 
 

 D. Persyaratan 
 
[Bab VIII] 

- Persyaratan administratif 
- Persyaratan teknis 
- Persyaratan lingkungan 
- Persyaratan finansial 

 

1. Persyaratan Administratif untuk Badan Usaha 
meliputi: 

 
1.1 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral logam dan Batubara : 
 
1.1.1 Surat permohonan;  
1.1.2 Susunan direksi dan daftar 

pemegang saham; dan 
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1.1.3 Surat Keterangan Domisili (Pasal 
24 (1) a PP 23) 

 
1.2 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral bukan logam dan batuan 
(Pasal 24 (1) b PP 23): 
 
1.2.1 Surat Permohonan; 
1.2.2 Profil badan usaha; 
1.2.3 Akte pendirian badan usaha yang 

bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang; 

1.2.4 NPWP; 
1.2.5 Susunan direksi dan daftar 

pemegang saham; dan 
1.2.6 Surat Keterangan Domisili. 

 
2. Persyaratan administratif untuk 

koperasisebagai berikut: 
 

2.1 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP 
OperasiProduksi mineral logam dan 
batubara: 
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2.1.1 Surat Permohonan; 
2.1.2 Susunan Pengurus; dan 
2.1.3 Surat Keterangan Domisili. (Pasal 

24 (2) a PP 23) 

 
2.2 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral bukan logam dan 
batuan: 

 
2.2.1 Surat Permohonan; 
2.2.2 Profil Koperasi; 
2.2.3 Akte pendirian koperasi yang 

bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang; 

2.2.4 NPWP; 
2.2.5 Susunan Pengurus; 
2.2.6 Surat Keterangan Domisili. (Pasal 

24 (2) b PP 23) 

 
3. Persyaratan administratif untuk perorangan 

sebagai berikut: 
 

3.1 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 
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Produksi mineral logam dan batubara: 
3.1.1 Surat Permohonan; dan 
3.1.2 Surat Keterangan Domisili. 

 
3.2 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral bukan logam dan 
batuan: 

 
3.2.1 Surat Permohonan; 
3.2.2 KTP; 
3.2.3 NPWP; dan 
3.2.4 Surat Keterangan Domisili. 

 
4. Persyaratan administratif untuk perusahaan 

firma dan perusahaan komanditer sebagai 
berikut: 

 
4.1 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral logam dan batubara: 
 

4.1.1 Surat Permohonan; 
4.1.2 Susunan pengurus dan daftar 

pemegang saham; dan 
4.1.3 Surat Keterangan Domisili.(Pasal 
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24 (4) a PP 23) 
4.2 Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi 

Produksi mineral bukan logam dan 
batuan: 
 
4.2.1 Surat Permohonan; 
4.2.2 Profil perusahaan; 
4.2.3 Akte pendirian perusahaan firma 

atau perusahaan komanditer yang 
sah; 

4.2.4 NPWP; 
4.2.5 Susunan pengurus dan daftar 

pemegang saham; dan 
4.2.6 Surat Keterangan Domisili. (Pasal 

24 (4) b) 

 E. Mekanisme lelang 
 

[Pasal 51, 60, 75]  

- Mekanisme dan transparansi dalam proses 
lelang. 

- Pembentukan panitia lelang. 
- Cara kerja panitia lelang. 

 
 

Catatan: 
Panitia lelang di tingkat Propinsi dan Kabupaten 
tidak terdapat unsur pusat.  
 
1. Dalam rangka pelelangan  Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya 
mengumumkan WIUP secara terbuka kepada 
Badan Usaha, Koperasi atau Perorangan. 
 

2. Dalam rangka pelelangan,  Menteri 
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mengumumkan WIUPK secara terbuka kepada 
Badan Usaha (Swasta). 
 

3. Dalam pelaksanaan penawaran WIUP, 
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
kewenangannya membentuk panitia lelang 
sebagai pelaksana. 
 

4. Dalam pelaksanaan penawaran WIUPK, 
Menteri membentuk panitia lelang sebagai 
pelaksana. 
 

5. Panitia Lelang WIUP dan WIUPK. 
 

6. Untuk mengikuti lelang pemohon harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 
6.1 PersyaratanAdministratif 

 
6.1.1 Untuk badan usaha : 

a. Mengisi formulir yang sudah 
disiapkan panitia lelang; 

b. Company profile; 
c. Akte pendirian yang sudah 

disahkan yang berwenang yang 
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tujuannya bergerak di usaha 
pertambangan yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang; dan 

d. NPWP 
 

6.1.2 Untuk koperasi :  
a. Mengisi formilir yang sudah 

disiapkan panitia lelang; 
b. Profil koperasi; 
c. Akte pendirian koperasi yang 

bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang; 

d. NPWP.  
 

6.1.3 Untuk orang perseorangan : 
a. Mengisi formulir yang sudah 

disiapkan panitia lelang; 
b. KTP; dan 
c. NPWP 

 
6.1.4 Untuk perusahaan firma dan 

perusahaan komanditer : 
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a. Mengisi formulir yang sudah 
disiapkan panitia lelang; 

b. Profil perusahaan; 
c. Akte pendirian perusahaan 

firma atau perusahaan 
komanditer yang sah; dan 

d. NPWP. (Pasal 13 PP 23) 
 

6.2 Syarat teknis : 
 
a. Pengalaman perusahaan di 

bidangpertambangan sekurang-
kurangnya selama 3 tahun, bagi 
perusahaan baru harus mendapat 
dukungan dari perusahaan induk atau 
afiliasinya; dan 
Catatan: belum dijelaskan apakah 3 

tahun dihitung dari aktifitas 
operasi ataukah juga dihitung 
dari eksplorasi.  

b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) 
orang tenaga ahli dalam bidang 
pertambangan dan/atau geologi yang 
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) 
tahun; 

c. Rencana kerja dan anggaran biaya 
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untuk kegiatan 4 (empat) tahun 
eksplorasi. 

6.3 Syarat finansial meliputi : 
 
1.1.1 Laporan keuangan tahun terakhir 

yang sudah diaudit akuntan 
publik; 

1.1.2 Menempatkan jaminan 
kesungguhan lelang dalam bentuk 
uang tunai  di bank pemerintah 
sebesar 10% dari nilai KDI 
(Kompensasi Data Informasi); 

1.1.3 Pernyataan Bersedia membayar 
nilai lelang dalam waktu 
selambat-lambatnya 5 hari kerja, 
setelah pengumuman pemenang 
lelang. 

 F. Parameter dalam menentukan 
pemenang lelang 

 
[Pasal 51, 60, 75] 

 

Parameter harus dibuat secara jelas dan dapat 
diakses oleh setiap orang 

 

Parameter dalam menentukan pemenang lelang 
mencakup antara lain(Pasal 14 (1) PP 23): 
1. Pengumuman prakualifikasi 
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi 
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi 
4. Evaluasi prakualifikasi 
5. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen 

prakualifikasi 
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6. Penetapan hasil prakualifikasi 
7. Pengumuman hasil prakualifikasi 
8. Undangan kepada peserta yang lulus 

prakualifikasi 
9. Pengambilan dokumen lelang 
10. Penjelasan 
11. Tahap pemasukan penawaran harga 
12. Pembukaan sampul 
13. Penetapan peringkat 
14. Penunjukan/pengumuman pemenang lelang 

yang dilakukan berdasarkan penawaran harga 
dan pertimbangan teknis 

15. Dalam hal peserta lelang tetap 1 (satu), maka 
ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan 
harga dasar lelang yang telah ditetapkan, atau 
harga penawaran yang diajukan lebih tinggi. 

16. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas 
keputusan lelang. 

 
Catatan:  
 
Pada Pasal 19 PP 23 disebutkan ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur 
dengan Peraturan Menteri yang paling sedikt 
memuat mengenai tata cara penetapan dan 
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pengumuman pemenang lelang.  
 

 G. IUP bagi perusahaan 
nonpertambangan yang akan 
menjual barang tambang 

 
[Pasal 105] 

- Persyaratan dan jangka waktu IUP yang 
diberikan. 

- Mekanisme yang mudah dan biaya ringan. 
- Apakah ini juga ditujukan bagi perusahaan 

dagang (komoditi tambang). 

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli 
mineral logam atau batubara di Indonesia, harus 
memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk 
pengangkutan dan penjualan dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya (Pasal 39 PP 23) 

 H. Pengendalian produksi  
 
[Pasal 5 ayat 2] 

- Keadaan-keadaan dimana tingkat produksi 
dikendalikan 

- Mekanisme penetapan kebijakan pengendalian 
produksi 
 

1. Pengendalian produksi mineral dan 
batubaraadalah untuk: 
 
1.1 memenuhi ketentuan aspek lingkungan; 
1.2 mengutamakan kepentingan dalam negeri; 
1.3 mengendalikan harga mineral dan 

batubara. (Pasal 89 PP 23) 
 

2. Menteri dapat memberikan kewenangan kepada 
gubernur untuk menetapkan besaran produksi 
mineral kepada masing-masing 
Kabupaten/Kota. (Pasal 90 PP 23) 

 I. Pengendalian ekspor 
 

[Pasal 5 ayat 2] 

- Keadaan-keadaan dimana ekspor dikendalikan. 
- Mekanisme penetapan kebijakan pengendalian 

produksi. 
- Mekanisme penetapan harga domestik. 
- Pemberian kelonggaran bagi pemegang IUP 

1. Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan 
batubara untuk dalam negeri meliputi 
kebutuhan untuk industri di dalam negeri. 
 

2. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
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yang sudah memiliki kontrak dengan pembeli. 
 

Operasi Produksi dapat melakukan ekspor 
mineral atau batubara yang diproduksi setelah 
terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara 
dalam negeri. (Pasal 84 (3) PP 23) 
 

3. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan 
batubara yang mengekspor mineral dan/atau 
batubara yang diproduksi wajib berpedoman 
pada harga patokan yang ditetapkan menteri 
(untuk mineral logam dan batubara) dan 
gubernur atau bupati/walikota (untuk mineral 
bukan logam dan batuan). (Pasal 85 (1) dan (2) 
PP 23) 
 

4. Dalam rangka pengutamaan pemasokan 
kebutuhan mineral dan batubara untuk 
kepentingan dalam negeri Badan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara wajib 
menjual mineral atau batubara yang 
diproduksinya kepada Pemakai Mineral atau 
Pemakai Batubara.  
Kewajiban menjual mineral atau batubara  
ditentukan berdasarkan Persentase Minimal 
Penjualan Mineral atau Persentase Minimal 
Penjualan Batubara yang ditetapkan oleh 
Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual 
beli mineral atau batubara antara Badan Usaha 
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Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 
Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara. 
(Pasal 3 Permen ESDM 34) 
 

5. Menteri merencanakan dan menyiapkan 
pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral 
dan batubara untuk kepentingan dalam negeri 
untuk masa 1 (satu) tahun kedepan. (Pasal 6 (1) 
Permen ESDM 34) 
 

6. Harga batubara yang dijual di dalam negeri 
mengacu pada Harga Patokan Mineral dan 
Harga Patokan Batubara, baik untuk penjualan 
langsung (spot) atau Penjualan Jangka Tertentu 
(term). (Pasal 9 Permen ESDM 34) 

 J. Kewajiban mengikutsertakan 
pengusaha lokal  
 
[Pasal 107] 

 

Pengusaha lokal harus memenuhi kualifikasi 
tertentu sesuai dengan skala pekerjaan:  
 
- Kemampuan teknis, 
- Finansial, dan 
- Tenaga ahli. 

1. Pemegang IUP dan IUPKsemaksimal mungkin 
harus menggunakan tenaga kerja Indonesia, 
usaha jasa, barang modal, peralatan dan bahan-
bahan pendukung atau bahan-bahan mentah 
yang dihasilkan dari sumber Indonesia dan 
produk-produk yang telah dibuat di Indonesia 
(local content) serta produk-produk impor yang 
dijual di Indonesia (local expenditure) sebagai 
pendukung usaha pertambangan mineral dan 
batubara. 
 

 Halaman 22 dari 37



2. Barang modal, peralatan, mesin-mesin dan 
bahan-bahan pendukung lainnya baik untuk 
rencana pembelian dalam negeri dan impor 
harus disampaikan kepada Pemerintah dalam 
bentuk daftar barang, dengan maksud agar 
Pemerintah dapat meneliti dan memeriksa 
rencana fisik sesuai dengan Rencana Kerja dan 
Anggaran Belanja dan disampaikan 6 (enam) 
minggu sebelum dimulainya tahun anggaran 
perusahaan.(Pasal 86 &87 PP 23) 

 K. Jumlah IUP yang dapat dimiliki 
oleh satu badan hukum 
 
[Pasal 38]  

Satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu IUP  
 

Jumlah IUP yang boleh dimiliki oleh satu 
badan hukum adalah 1 bagi perusahaan non-
listed, dan tidak terbatas pada perusahaan 
terbuka. (Pasal 49 (3) PP 23) 
 

 L. Divestasi  
 
[Pasal 112] 

Persentase saham divestasi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku 

1. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi Pemegang 
IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh 
asing wajib melakukan divestasi saham kepada  
Peserta Indonesia (Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 
Badan Usaha Swasta Nasional) secara 
bersamaan melalui pemilikan langsung atau 
melalui pasar modal dalam negeri.Sehingga 
saham paling sedikit 20% dimiliki peserta 
Indonesia. (Pasal 97 PP 23) 
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 M. Mekanisme divestasi  
 
[Pasal 112] 

- Tenggat waktu dimulainya pelaksanaan 
divestasi sampai dengan penyelesaian divestasi 
 Divestasi dapat dilaksanakan melalui penjualan 
strategis (strategic sale) kepada Pemerintah, 
BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta 
nasional 

- Initial Public Offering 
 

1. Penawaran saham dilakukan paralel, namun 
pemenang tetap ada prioritas Pemerintah, 
Pemda, BUMN, BUMD, atau swasta nasional. 

 
2. Penawaran saham dilakukan selambat-

lambatnya pada triwulan pertama tahun keenam 
berproduksi. (Pasal 97 (2) PP 23) 
 

3. Penawaran saham dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari 
kerja, sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin 
Operasi Produksi tahap penambangan. 

 N. Penetapan harga dalam divestasi  
 
[Pasal 112] 

- Penetapan harga dilaksanakan secara business 
to business. 

- Apabila sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan, tidak tercapai kesepakatan harga, 
maka akan ditunjuk independent appraisal. 

- Apabila berdasar penilaian independent 
appraisal, tidak terdapat pihak lokal yang 
berminat, maka kewajiban divestasi akan gugur. 

Apabila divestasi tidak tercapai, maka penawaran 
saham akan dilakukan pada tahun berikutnya. 
(Pasal 97 (11) PP 23) 
 

 O. Kewajiban penggunaan Usaha 
Jasa Pertambangan (“UJP”) 
 
[Pasal 124 ayat 1 dan 127] 

UJP lokal harus memenuhi persyaratan dan 
kualifikasi teknis. 

1. Pengusahaan Jasa Pertambangan 
dikelompokkan atas : 
a. Usaha Jasa Pertambangan; dan 
b. Usaha Jasa Pertambangan Non-Inti.  (Pasal 4 
(1) Permen ESDM 28) 

 Halaman 24 dari 37



 
2. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi 

dapat menyerahkan kegiatan penambangan 
kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada 
kegiatan : 
a. Pengupasan lapisan (stripping) batuan 
penutup; dan 
b. pengangkutan mineral atau batubara. (Pasal 
10 (2)Permen ESDM 28) 

 
3. Pelaku usaha jasa pertambangan harus 

mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari 
lembaga independen yang dinyatakan dengan 
sertifikat. 

 
4. Pelaku usaha jasa pertambangan dapat 

melakukan kegiatannya setelah mendapatkan 
IUJP dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(Pasal 15 Permen ESDM 28) 

 P. Keadaan dimana UJP PMA 
dapat digunakan 
 
[Pasal 124 ayat 2] 
 

Apabila tidak terdapat UJP yang memenuhi 
persyaratan dan kualifikasi teknis. 

1. Jika tidak terdapat Perusahaan Jasa 
Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa 
Pertambangan Nasional, pemegang IUP atau 
IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa 
Pertambangan Lain (Pasal 5 (3) Permen 
ESDM 28) 
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2. Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan 
Perusahaan Jasa Pertambangan Lain setelah 
melakukan pengumuman ke media massa lokal 
dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan 
Jasa Pertambangan Lokal dan/ atau Perusahaan 
Jasa Pertambangan Nasional yang mampu 
secara finansial dan/ atau teknis. 

 Q. Penggunaan perusahaan UJP 
terafiliasi 
 
[Pasal 126] 

- Definisi dari afiliasi. 
- Ketentuan teknis atas Pasal 126 (2). 
 
 
 
 
 

1. Badan usaha afiliasi adalah badan usaha di 
bidang jasa pertambangan yang berbentuk 
perseroan terbatas berdasarkan hukum 
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 
hukum Republik Indonesia yang secara 
langsung  dikendalikan atau dimiliki paling 
sedikit 20% (dua puluhpersen) saham atau lebih 
yang mempunyai hak suara lebih dari 50% 
(lima puluh persen) oleh Badan Usaha 
Pemegang IUP atau IUPK. (Pasal 1 (2) 
Permen ESDM 376) 
 

2. Pemegang IUP atau IUPK dapat melakukan 
penunjukan kepada perusahaan afiliasi usaha 
jasa pertambangan apabila proses pengadaan 
barang dan jasa yang dilakukan gagal karena : 
 
a. Tidak terdapat perusahaan jasa 

pertambangan sejenis di wilayah 
kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; 
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atau 
b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan 

yang memenuhi persyaratan yang 
ditentukan, yaitu : 
- memiliki modal kerja yang cukup; 
- memiliki investasi yang cukup; dan 
- memiliki tenaga kerja yang kompeten. 

(Pasal 3 (1) Permen ESDM 376) 

 R. IUP Operasi Produksi Khusus 
untuk pengolahan dan pemurnian 
 
[Pasal 104 ayat 2] 
 

Mekanisme pemberian IUP Operasi Produksi 
Khusus untuk pengolahan dan pemurnian perlu 
dibedakan dengan mekanisme pemberian IUP 
Operasi Produksi. 

1. Jika pemegang IUP Operasi Produksi tidak 
melakukan kegiatan pengangkutan dan 
penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, 
kegiatan, pengangkutan dan penjualan dan/atau 
pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan 
oleh pihak lain yang memiliki :IUP Operasi 
Produksi Khusus untuk pengolahan dan 
pemurnian. (Pasal 36 PP 23). 
 

2. IUP Operasi Produksi khusus diberikan oleh : 
a. Menteri apabila lokasi kegiatan pengolahan 

dan pemurnian berada pada lintas provinsi; 
b. gubernur, apabila lokasi kegiatan 

pengolahan dan pemurnian berada pada 
lintas kebupaten/kota; atau 

c. bupati/walikota, apabila lokasi kegiatan 
pengolahan dan pemurnian berada pada 1 
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(satu) kabupaten/kota. (Pasal 37 (2) PP 23) 
 

 S. Kebolehan untuk berafiliasi 
dengan pemegang IUP bagi 
pemegang IUP Operasi Produksi 
Khusus. 

 
[Pasal 104 ayat 2] 
 

Salah satu insentive/dispensasi bagi investor adalah 
kebolehan untuk berafiliasi dengan pemegang IUP. 

Jika pemegang IUP Operasi Produksi tidak 
melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan 
dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan, 
pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan 
dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang 
memiliki: 

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk 
pengangkutan dan penjualan; 

b. IUP Operasi Produksi khusus untuk  
pengolahan dan pemurnian; dan/atau 

c. IUP Operasi Produksi.(Pasal 36 PP 23) 

 T. Kewajiban pembayaran 10% dari 
keuntungan bersih bagi 
pemegang IUPK 
 
[Pasal 129 ayat 1] 

- Penentuan keuntungan bersih. 
- Pembukuan dilaksanakan sesuai dengan 

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. 
- Self assessment, apabila ada ketidakwajaran 

Pemerintah berhak untuk melakukan 
pemeriksaan atas laporan keuangan. 

- Settlement procedures. 

[TIDAK DIJELASKAN DI PP] 

 U. Penyesuaian KK dan PKP2B 
dengan UU Minerba 
 
[Pasal 169] 

- Ketentuan-ketentuan yang akan disesuaikan 
dengan UU Minerba, terbatas pada hal-hal yang 
tidak berkaitan dengan penerimaan Negara. 
 

- Konsekuensi hukum apabila sampai dengan 

[TIDAK DIJELASKAN DI PP] 
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batas waktu yang ditentukan, Pemerintah dan 
kontraktor KK/PKP2B belummencapai titik 
temu dalam penyesuaian ketentuan KK/PKP2B 
dengan UU Minerba. 

 V. Right of first refusal bagi 
pemegang KK/PKP2B yang 
diciutkan wilayah usahanya  
 
[Pasal 171 ayat 2] 

Dalam hal KK/PKP2B telah berkhir, maka 
kontraktor KK/PKP2B mendapattkan right of first 
refusal/right to match dalam lelang.  
 

[TIDAK DIJELASKAN DI PP] 
 

 W. Pengakuan terhadap status KP 
 
[Tidak Ada Referensi] 

Diatur secara jelas bahwa KP tetap berlaku. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan 
daerah dan surat izin pertambangan rakyat, yang 
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai 
jangka waktu berakhir serta wajib : 
 
a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR dalam 

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
PP 23 dan khusus badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah, IUP merupakan IUP 
pertama. 

 
b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh 

wilayah kuasa pertambangan sampai dengan 
jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
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sesuai dengan kewenangannya. 
 
c. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam 

negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 
(lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009. (Pasal 112 (4) PP 23) 

 X. Mekanisme perubahan KP 
menjadi IUP 
 
[Tidak Ada Referensi] 

Ketentuan teknis mengenai prosedur 
perubahan/konversi KP menjadi IUP. 

1. Pemegang KP yang telah melakukan tahapan 
kegiatan eksplorasi atau kegiatan  eksploitasi 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya 
PP ini harus menyampaikan rencana kegiatan 
pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka 
waktu berakhirnya KP kepada Menteri, 
gubernur, bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

 
2. Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) yang 

telah diterima Menteri, Gubernur, 
Bupati/Walikota dan telah mendapatkan 
Pencadangan Wilayah sebelum 
diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009, 
diproses lebih lanjut tanpa melalui lelang. 
(Pasal 112 PP 23) 

 
3. Penjelasan Pemerintah, KP dapat dikonversi 

menjadi IUP tanpa harus menunggu 
dikeluarkannya PP, menggunakan format IUP 
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yang ada dalam Surat Edaran No. 
1053/30/DJB/2009. 

 Y. Pengalihan Saham  
 
[Pasal 93] 

- Dalam hal dilakukan di bursa efek Indonesia, 
pengalihan kepemilikan atau saham dari 
pemegang IUP hanya dapat dilaksanakan 
setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan 
di mana telah ditemukan 2 (dua) wilayah 
prospek dalam kegiatan eksplorasi. 
 

- Dalam hal tidak dilakukan melalui Pasar Modal, 
pengalihan kepemilikan atau saham di 
pemegang IUP dilakukan sesuai dengan kaidah 
hukum yang berlaku. 

[TIDAK DIJELASKAN DI PP] 

 Z. Penghentian Sementara 
 

[Bab XIV] 

Apabila penghentian sementara diakibatkan adanya 
izin yang belum dikeluarkan oleh institusi 
pemerintah yang lain (e.g. izin pinjam pakai), maka 
masa suspensi bisa lebih dari 2 tahun. 
 

1. Penghentian sementara dapat diberikan kepada 
pemegang IUP, dan IUPK  apabila terjadi 
keadaan kahar dan atau keadaan yang 
menghalang-halangi dan atau kondisi daya 
dukung lingkungan yang tidak memungkinkan 
sehingga menimbulkan penghentian sebagian 
atau seluruh usaha pertambangan. (Pasal 76 (1) 
PP 23) 
 

2. Dalam PP 23 yang dimaksud dengan: 
 
a. Keadaan Kahar antara lain perang, 

kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, 
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gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-
lain bencana alam di luar kemampuan 
manusia. 

 
b. Keadaan yang menghalangi antara lain, 

blokade, pemogokan-pemogokan, 
perselisihan perburuhan di luar kesalahan 
Pemegang IUP dan IUPK dan peraturan 
perundang-undangan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah yang menghambat kegiatan 
usaha pertambangan yang sedang berjalan 
(Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan 
Produksi, Penambangan Tanpa Izin). 

 
c. Kondisi daya dukung lingkungan adalah 

apabila kondisi daya dukung lingkungan 
wilayah tersebut tidak dapat menanggung 
beban kegiatan operasi produksi sumber 
daya mineral  dan/atau batubara yang 
dilakukan di wilayahnya. (Pasal 76 (1) PP 
23) 

 
3. Jangka waktu penghentian sementara karena 

keadaan kahar dan/atau keadaan yang 
menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 
(satu) kali untuk 1 (satu) tahun. (Pasal 77 PP 
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23) 
 

4. Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan 
izin penghentian sementara dikarenakan kahar, 
tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
kewajiban keuangan baik kepada Perintah 
maupun kepada Pemerintah daerah. (Pasal 79 
(1) PP 23) 

 AA. Sanksi Administratif 
 
[Pasal 151 ayat 2]  

- Pemerintah menyampaikan peringatan kepada 
pemegang IUP. 

- Pemegang IUP diberikan kesempatan untuk 
melakukan pembelaan atas segala kesalahan 
yang dituduhkan kepadanya. 

- Apabila dalam kurun waktu tertentu, Pemegang 
IUP dapat memperbaiki kesalahannya, maka 
Surat Peringatan dan/atau penghentian 
sementara dicabut. 

Sanksi administratif diberikan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/ walikota. Sanksi dapat 
berupa : 

a. Peringatan Tertulis; 
b. Penghentian sementara IUP atau IUPK 

Operasi Produksi mineral dan batubara dan/ 
atau 

c. Pencabutan IUP atau IUPK. (Pasal 110 PP 
23) 

 BB. Kewajiban penyampaian rencana 
kegiatan oleh pemegang 
IUP/KK/PKP2B 
 
[Pasal 171] 

- Mekanisme penyusunan dan penyampaian 
rencana kegiatan. 

- Kriteria/persyaratan agar rencana kerja dapat 
disetujui oleh Pemerintah, termasuk batas 
waktu pemberian persetujuan oleh Pemerintah. 

- Kontraktor KK/PKP2B diperbolehkan 
melakukan penyesuaian/perubahan atas rencana 
kerja yang telah disetujui oleh Pemerintah. 

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan 
daerah dan surat izin pertambangan rakyat 
menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh 
wilayah kuasa pertambangan sampai dengan 
jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota. 
(Pasal 112 PP 23).  
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 CC. Penggunaan Tanah  1. Hak atas wilayah IUP dan IUPK untuk 
OperasiProduksi tidak meliputi hak atas tanah 
permukaan bumi. 
 

2. Pemegang IUP dan IUPK yang akan 
melakukan kegiatan operasi produksi wajib 
menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas 
tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan 
pemegang hak atas tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Pasal 100 (1) PP 23) 

 DD. Peningkatan Nilai Tambah  1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi dan Produksi 
Batubara wajib melakukan pengolahan 
dan/atau pencucian untuk meningkatkan nilai 
tambah batubara yang diproduksikannya. 
 

2. Pemegang IUP dan IUPK IUP dan IUPK 
Operasi dan Produksi Batubara dilarang 
menjual batubara yang diproduksikannya 
sebelum diolah dan/atau dicuci. 
 

3. Kegiatan pengolahan dan/atau pencucian untuk 
peningkatan nilai tambah batubara antara lain: 
 
3.1 penggerusan batubara (coal crushing); 
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3.2 pencucian batubara (coal washing);  
3.3 pencampuran batubara(coal blending). 
3.4 peningkatan mutu batubara (coal 

upgrading); 
3.5 pembuatan briket batubara (coal 

briquetting);  
3.6 pencairan batubara (coal liquefaction); 

dan  
3.7 gasifikasi batubara (coal gasification); 

(Pasal 93 PP 23). 

 EE. Harga Patokan Batubara  1. Pemegang Izin Usaha IUP dan IUPK Mineral 
dan Batubara wajib menjual Mineral dan/atau 
Batubara yang dihasilkannya dengan harga 
yang wajar, yang ditentukan berdasarkan 
mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga 
Mineral atau Batubara yang berlaku umum di 
pasar internasional. (Pasal 85 (1) PP 23) 

 
2. Menteri menetapkan harga patokan mineral 

logam dan batubara.Gubernur atau bupati/ 
walikota sesuai kewenangannya menetapkan 
harga patokan mineral bukan logam dan 
batuan. (Pasal 85 (2) PP 23) 
 

3. Harga batubara yang dijual di dalam negeri 
mengacu pada Harga Patokan Mineral dan 
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Harga Patokan Batubara, baik untuk penjualan 
langsung (spot) atau Penjualan Jangka Tertentu 
(term). (Pasal 9 Permen ESDM 34) 

 FF. Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

 1. Program pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang 
dibuat Pemegang IUP dan IUPK. Program 
dikonsultasikan dengan Pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ 
kota, dan masyarakat tempat. (Pasal 106 (2) PP 
23)  

 
2. Biaya operasional Pengembangan dan 

Pemberdayaan Masyarakat diambil dari 
anggaran pengembangan dan pemberdayaan 
pemegang IUP. (Pasal 106 (6) PP 23) 

 
3. Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun 

menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan 
program pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat kepada Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/ Walikota. (Pasal 17 PP 23). 

 
4. Setiap 6 bulan pemegang IUP Eksplorasi dan 

IUPK Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi 
dan IUPK Operasi Produksi menyampaikan 
realisasi program pengembangan dan 
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pemberdayaan masyarakat kepada Menteri, 
Gubernur atau Bupati/ Walikota. (Pasal 108 PP 
23). 

 
 
Keterangan : 
 
PP 22 : Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 
PP 23 : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
Permen ESDM 34 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan 

batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. 
Permen ESDM 28 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 


