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Kewajiban Penerapan untuk IUP	

•  Pemegang	  IUP	  Eksplorasi,	  IUPK	  Eksplorasi,	  IUP	  Operasi	  Produksi,	  dan	  IUPK	  Operasi	  
Produksi	  dalam	  se7ap	  tahapan	  kegiatan	  Usaha	  Pertambangan	  wajib	  melaksanakan	  
Kaidah	  pertambangan	  yang	  baik.	  

• Pasal 3 ayat 
(1)	



Kewajiban Penerapan untuk IUP Olah Murni	

•  Pemegang	   IUP	   Operasi	   Produksi	   khusus	   untuk	   pengolahan	   dan/atau	   pemurnian	  
dalam	   kegiatan	   Pengolahan	   dan/atau	   Pemurnian	   wajib	   melaksanakan	   Kaidah	  
pertambangan	  yang	  baik.	  

• Pasal 4 ayat (1)	



Kewajiban Penerapan untuk IUJP	

•  Pasal	  5	

• (1)	 • (2)	
•  P e m e g a n g	   I U J P 	   w a j i b	  
m e l a k s a n a k a n	   k a i d a h	  
pertambangan	   yang	   baik	   sesuai	  
dengan	  bidang	  usahanya	

•  Kaidah	   Pertambangan	   yang	   baik	   sebagaimana	  
dimaksud	  pada	  ayat	  (1)	  melipuQ:	  

a.   Kaidah	   teknik	   usaha	   jasa	   pertambangan	   yang	   baik,	  
dan	  

b.   Tata	  Kelola	  Pengusahaan	  Jasa	  Pertambangan	



RESUME ASPEK PELAKSANAAN PENERAPAN KAIDAH TEKNIK 
PERTAMBANGAN YANG BAIK 

IUP	  Eksplorasi,	  IUP	  OP,	  IUPK	  
Ekplorasi	  dan	  IUPK	  OP	  

Pemegang	  IUP	  OPK	  untuk	  
pengolahan	  dan/atau	  pemurnian	  

IUJP	  
	  

1. teknis	  pertambangan;	  
2. konservasi	   sumber	   daya	   Mineral	  
dan	  Batubara;	  

3. keselamatan	   dan	   kesehatan	   kerja	  
Pertambangan;	  

4. k e s e l a m a t a n 	   o p e r a s i	  
Pertambangan;	  

5. pengelolaan	   lingkungan	   hidup	  
pertambangan,	   reklamasi,	   dan	  
pascatambang	   serta	   pascaoperasi;	  
dan	  

6. p e m a n f a a t a n	   t e k n o l o g i ,	  
kemampuan	   rekayasa,	   rancang	  
bangun,	   pengembangan	   dan	  
p e n e r a p a n 	   t e k n o l o g i	  
pertambangan	  

1.  teknis	   kegiatan	   Pengolahan	  
dan/atau	  Pemurnian;	  

2.  keselamatan	   Pengolahan	   dan/
atau	  Pemurnian;	  

3.  pengelolaan	   lingkungan	   hidup	  
dan	  pascaoperasi;	  dan	  

4.  konservas i	   Minera l	   dan	  
Batubara	  

1.  u p a y a	   p e n g e l o l a a n	  
l i n g k u n g a n 	   h i d u p ,	  
k e s e l a m a t a n	  
pertambangan,	   konservasi	  
Mineral	   dan	   Batubara,	   dan	  
t ekn i s	   pe r t ambangan	  
sesuai	   dengan	   bidang	  
usahanya;	  dan	  

2.  k e w a j i b a n 	   u n t u k	  
mengangkat	   penanggung	  
jawab	   operasional	   sebagai	  
pemimpin	   ter7nggi	   di	  
lapangan.	  



Sanksi Administratif 
•  Bab	  VI	  Pasal	  50	  

Pemegang	   IUP	   Eksplorasi,	   IUPK	   Ekplorasi,	   IUP	   Operasi	   Produksi,	   dan	  
IUPK	   Operasi	   Produksi,	   Pemegang	   IUJP,	   Pemegang	   IPR	   yang	   7dak	  
mematuhi	  atau	  melanggar	  ketentuan	  sebagaimana	  dimaksud	  dikenakan	  
sanksi	  administra7f	  	

	  
Sanksi	  Administra7f	  dapat	  berupa:	  
•  Peringatan	  tertulis	  
•  Penghen7an	  sementara	  sebagian	  atau	  seluruh	  kegiatan	  usaha	  
•  Pencabutan	  izin	  
	  
Sanksi	  Administra7f	  diberikan	  oleh	  Menteri	   atau	  gubernur	   sesuai	  dengan	  
kewenangannya.	
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Peraturan Kaidah Pertambangan yang Baik	
Permen	  ESDM	  No	  26	  Tahun	  2018	
Pelaksanaan	   Kaidah	   Pertambangan	  
Y a n g	   B a i k	   d a n	   P e n g a w a s a n	  
Pertambangan	  Mineral	  dan	  Batubara	  

Kepmen	  ESDM	  No	  1827K/30/MEM/2018	

Pedoman	   Pelaksanaan	   Kaidah	   Teknik	  
Pertambangan	  yang	  Baik	
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Lampiran II Kepmen 1827K/30/MEM/2018 
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UU 4 Tahun 2009 
•  Pasal 95 
•  Pasal 141 

PP 55 Tahun 
2010 
•  Pasal 16 
•  Pasal 21 
•  Pasal 35 

Permen ESDM 
No. 26 Tahun 

2018 
Pelaksanaan 

Kaidah 
Pertambangan 
yang Baik dan 
Pengawasan 

(Pasal 12 & 27)  

Kepmen ESDM 
No. 1827K/30/

MEM/2018 
Lampiran II 
Pedoman 

Pengelolaan 
Teknis 

Pertambangan 



q  Pasal 21 
“(1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk: 

a.  IUP atau IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap: 
1.  pelaksanaan teknik eksplorasi dan 
2.  tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan 

b.  IUP atau IUPK Operasi Produksi paling sedikit terhadap: 
1.  perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan 

(commisioning); 
2.  perencanaan dan pelaksanaan penambangan; 
3.  perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan 
4.  perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
inspektur tambang.” 

… PP 55 TAHUN 2010 
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Lampiran II Kepmen 1827K/30/MEM/2018 
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PERMEN ESDM 26 Tahun 2018 Pasal 12 & 27 

Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP OP, IUPK OP, dan IUP OPK Olah Murni 
dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan: 
a.  Menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian sesuai 

persetujuan RKAB tahunan; 
b.  Menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten; 
c.  Menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional;  
d.  Melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja 

dan memenuhi kelaikan teknis. 
e.  Melaksanakan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun pengembangan 

dan penerapan teknologi pertambangan (pasal 27) 

Lampiran II Kepmen 1827K/30/MEM/2018 
 

 



q  Tidak ada perizinan dalam kepmen pengelolaan teknis pertambangan 
q  Ruang lingkup pengelolaan teknis pertambangan meliputi: Eksplorasi, Studi Kelayakan, 

Konstruksi dan Pengujian Alat Pertambangan (commisioning), Pemanfaatan Teknologi 
Kemampuan Rekayasa Rancang Bangun Pengembangan dan Penerapan Teknologi 
Pertambangan, Pemasangan Tanda Batas, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, 
Pengangkutan, dan Pengelolaan Teknis Pascatambang. 

q  Kegiatan pertambangan dilaksanakan melalui perencanaan teknis yang baik dalam Dokumen Studi 
Kelayakan dan RKAB. 

q  Perencanaan pengelolaan teknis pertambangan tahunan dijabarkan dalam RKAB yang disetujui 
Pemerintah 

q  Perencanaan pengelolaan teknis pertambangan triwulan dan bulanan dijabarkan dalam Dokumen 
Rencana Teknis yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Inspektur Tambang dalam kegiatan 
pengawasan. 14	  

Lampiran II Kepmen 1827K/30/MEM/2018 

Gambaran Umum 



q  Pelaksanaan pengelolaan teknis pertambangan dilakukan melalui penerapan kaidah teknik 
pertambangan yang baik dan diimplementasikan dengan tata cara baku pada setiap jenis kegiatan 
usaha pertambangan. 

q  Kewajiban pengelolaan teknis pertambangan untuk komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dibedakan dengan komoditas Mineral Logam dan Batubara. 

q  Dengan adanya Permen ESDM tentang Pengelolaan Teknis Pertambangan diharapkan ada acuan 
norma, standard, pedoman dan kriteria (NSPK) untuk bidang pengawasan teknik pertambangan 
agar penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice) menjadi lebih 
terukur. 

15	  

Lampiran II Kepmen 1827K/30/MEM/2018 

Gambaran Umum 
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PERATURAN MENTERI ESDM NO. 26 TAHUN 2018 
Kaidah pertambangan yang baik 
meliputi: 
a.  kaidah teknik pertambangan 

(pengolahan dan/ atau 
pemurnian) / usaha jasa yang 
baik; dan 

b.  tata kelola pengusahaan 
pertambangan (pengolahan 
dan/ atau pemurnian)/ usaha 
jasa . 

Aspek: 
a.  teknis; 
b.  konservasi; 
c.  K3; 
d.  KO; 
e.  pengelolaan LH, Reklamasi, dan 

Pascatambang, serta Pascaoperasi;  dan 
f.  pemanfaatan dan pengembangan 

teknologi,  kemampuan rekayasa, dan 
rancang bangun. 

g.  Kesesuaian bidang usaha 
h.  Mengangkat PJO 

Pelaksanaan kaidah teknik pertambangan,  
a. Umum, mengangkat: KTT/  TTK/ KTBT/ PTL/ PJO 
c.  Pelaksanaan Aspek 
d. Wajib SKKK, SKKNI, dan SNI sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



1)  Melalui: 
a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; 
b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 
c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. 

2)  Melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian, serta melaporkannya 
kepada KaIT 

3)  Laporan tersebut memuat perintah, larangan, dan petunjuk. 
4)  Mengevaluasi laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, 

IUP OPK dan IUJP. 
5)  Berwenang: 

a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat; 
b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan apabila dinilai dapat 

membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau 
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan 

c. mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian tetap kegiatan 
kepada KaIT. 

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 26 TAHUN 2018 (PENGAWASAN OLEH IT)  



 
 Kewajiban pemegang IUP/ IUPK Eksplorasi, IUP/ IUPK OP, dan IUP 

OPK Olah Murni dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan: 
a.  Menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan 

dan/atau pemurnian sesuai persetujuan RKAB tahunan; 
b.  Menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten; 
c.  Menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan 

rasional;  
d.  Melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum 

sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis. 
e.  Melaksanakan pemanfaatan dan pengembangan teknologi 

pertambangan, kemampuan rekayasa dan rancang bangun. 

PERMEN ESDM NO. 26/2018: PASAL 12 & 27 TENTANG TEKNIS 
PERTAMBANGAN 



SISTEMATIKA PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNIS PERTAMBANGAN 
KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 1827.K/30/MEM/2018 (LAMPIRAN II, HALAMAN 27-144) 

21	  

A.  Ruang Lingkup 
B.  Acuan  
C.  Pengertian 
D.  Umum 
E.  Kegiatan 

I.  Eksplorasi 
II.  Studi Kelayakan Tambang 
III.  Konstruksi dan Pengujian Alat 

Pertambangan (Commissioning) 
IV.  Pemanfaatan dan Pengembangan 

Teknologi Pertambangan, Kemampuan 
Rekayasa, Rancang Bangun. 

V.  Pengawasan Pemasangan Tanda Batas 
VI.  Penambangan 
VII.  Pengolahan dan/atau Pemurnian 
VIII.  Pengangkutan  
IX.  Pengelolaan Teknis Pascatambang 

1.  Sarana dan Prasarana 
2.  Peta 
3.  Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 
4.  Penyelidikan, pemeriksaan, pengujian dan/atau evaluasi terhadap kajian teknis 
5.  Personel 

1.  UU 04 Tahun 2009 ----- Pertambangan Minerba   
2.  UU 32 Tahun 2009 ----- Perlindungan & Pengelolaan LH 
3.  UU 23 Tahun 2014 ----- PemDa 
4.  PP 23 Tahun 2010 ----- Kegiatan Usaha Pertambangan  
5.  PP 55 Tahun 2010 ----- Pembinaan & Pengawasan  
6.  PP 78 Tahun 2010 ----- Reklamasi dan Pasca  Tambang 
7.  PP 18 Tahun 2016 ----- Perangkat Daerah 
8.  PerPres 68 Tahun 2015 ----- KESDM 
9.  PerMen ESDM 13 Tahun 2016 ----- Ortala KESDM 
10. PerMen ESDM 26 Tahun 2018 ----- Kaidah Pertambangan 

Yang Baik & Pengawasan Pertambangan 



Ø Orang yang Berkompeten (Competent Person) adalah orang yang memiliki 
pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan pelaporan hasil 
eksplorasi, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan mineral dan atau 
batubara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

Ø  Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten (TTK) adalah tenaga 
pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau 
sertifikasi kompetensi (bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi 
kerja) yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, 
pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui Pemerintah. 

Ø Kelaikan Teknis adalah terpenuhinya kesiapan, kelengkapan, dan kesesuaian 
dengan kriteria teknis 

 

Pengertian: 



23	  

1.1. Sarana dan Prasarana antara lain meliputi: 
1.  Stockpile 
2.  fasilitas penampungan air tambang 
3.  fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian 
4.  bangunan perkantoran 
5.  perumahan karyawan 
6.  Perbengkelan 
7.  fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 
8.  fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 
9.  fasilitas penyimpanan BBC 
10.  pembangkit tenaga listrik 
11.  fasilitas penyimpanan material B3 
12.  Pelabuhan 
13.  fasilitas penyimpanan 
14.  fasilitas peribadatan 
15.  fasilitas pembibitan 
16.  fasilitas pengangkutan, dan sejenisnya 

D.1. SARANA DAN PRASARANA 
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1.2. Kontruksi sarana dan prasarana paling tidak mempertimbangkan: 
1)   daya dukung tanah; 
2)  faktor kegempaan; 
3)  struktur geologi; 
4)  tidak berada di area yang terdapat sumber daya dan/atau cadangan; 
5)  berada dalam WIUP atau wilayah proyek. 

1.3. Harus memenuhi kelaikan teknis. 
1.4. Menyampaikan kajian teknis kepada KaIT bila berada di atas sumber 

daya, yang paling kurang menjelaskan: 
1)  alasan pemilihan lokasi konstruksi; 
2)  luasan, jumlah, dan keterdapatan sumber daya; 
3)  jenis dan umur sarana dan prasarana; 
4)  sensitivitas harga komoditas tambang. 
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2.1. Disajikan dengan kaidah kartografi yang benar, meliputi: 
1)  Sistem koordinat 
2)  Informasi tepi yang terdiri atas: judul, arah mata angin, skala, legenda, 

penerbit/ pembuat, dan meta data 
2.2. Dibuat oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten; 

2.3. Dikelola dan dipelihara dalam sistem basis data yang dapat diperiksa 
sewaktu-waktu oleh IT; 

2.4. Disampaikan/ dilaporkan kepada Menteri atau Gubernur minimal memuat: 

1)  dalam bentuk hardcopy dan digital dengan format vector 
2)  menggunakan sistem koordinat yang terikat dalam sistem referensi 

geospasial yang diterbitkan pemerintah. 

D.2. PETA 
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2.5. Survei untuk pemetaan perencanaan dan kemajuan tambang 
minimal memuat : 
1)  kesesuaian metode dan peralatan dengan ketelitian peta 
2) pengolahan data yang memadai 
3) dilaksanakan oleh tenaga teknis pertambangan yang 

berkompeten 
2.6. Survei tersebut dilaksanakan oleh Juru Ukur Tambang; 
2.7. Juru Ukur Tambang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan  

didaftarkan dalam Buku Tambang. 
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a.  Bagi Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi, IUP/IUPK OP, 

dan IUP OPK Olah-Murni dapat diberikan tanda 
penghargaan; 

b.  Tata cara pemberian penghargaan dan 
persyaratannya ditetapkan oleh Dirjen Minerba. 

D.3. PENILAIAN ATAS KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN 
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a.  Inspektur Tambang melakukan evaluasi terhadap 
kajian teknis dalam rangka pemenuhan kriteria 
kelaikan teknis; 

b.  Evaluasi dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan 

D.4. PENYELIDIKAN, PEMERIKSAAN, PENGUJIAN 
DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP KAJIAN TEKNIS 
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1.  Orang yang Berkompeten (Competent Person) bidang 
pelaporan hasil eksplorasi dan/atau estimasi sumber daya 
dan/atau estimasi cadangan: 

a)  Memiliki syarat memiliki: 
i.  pengalaman ≥ 5 (lima) tahun untuk komoditas yang 

sama; dan 
ii.  sertifikat kompetensi untuk komoditas yang sama. 

b)  Bertanggung jawab terhadap laporannya 

c)  Wajib dilaporkan ke Dirjen oleh KTT 

D.5. PERSONEL 
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2.  Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten (TTK) 
a)  Memiliki syarat : 

i.  pengalaman ≥ 3 (tiga) tahun dibidangnya;dan 
ii.  sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaaan. 

b)  TTK bertanggung jawab kepada KTT; 
d)  perencanaan kegiatan teknis meliputi eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi dan pengujian alat pertambangan 
(commisioning), penambangan, pengolahan dan/atau 
pemurnian, pengangkutan, dan pengelolaan teknis 
pascatambang wajib disusun/dirancang oleh TTK. 

f)  pelaksana kegiatan teknis yang berhubungan dengan survei dan 
pemetaan serta pengelolaan peta-peta di bidang eksplorasi dan 
penambangan dilakukan oleh juru ukur tambang selaku TTK. 



e)  Juru ukur tambang paling kurang mampu melaksanakan: 
i.  survei dan pemetaan rencana dan kemajuan kegiatan 

eksplorasi, konstruksi, pemasangan Tanda Batas, dan 
penambangan; 

ii.  survei dan pemetaan untuk identifikasi area yang memiliki 
potensi bahaya serta pemantauannya; dan 

iii. evaluasi, pemutakhiran, dan pengelolaan peta rencana dan 
kemajuan kegiatan pertambangan. 

f)  KTT dan/atau PTL menetapkan TTK  yaitu: 
–  ahli geologi 
–  ahli penambangan 
–  ahli pengolahan dan/atau pemurnian 

g)  memiliki kartu TTK yang disahkan oleh KAIT 
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3.  KTT dan/ atau PTL menetapkan tata cara baku (≥ 46 kegiatan) : 
1)  pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pengelolaan conto, dan bangunan tempat 

penyimpanan conto; 
2)  pembersihan lahan, pengupasan batuan penutup, dan pengupasan material 

lumpur; 
3)  pekerjaan pengeboran lubang ledak termasuk evakuasi terhadap kejadian 

meledaknya bahan peledak karena petir; 
4)  penimbunan, pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan 

timbunan batuan penutup, penimbunan inpit, dan penimbunan material 
lumpur; 

5)  pemantuan kestabilan tanggul laut (sea dyke) dan langkah tindak lanjut; 
6)  pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng 

penambangan dan lereng akhir penambangan yang paling kurang meliputi 
geometri dan dimensi lereng tetap terjaga; pergerakan lereng (displacement), 
metode pemantauan, alat pantau dan penempatannya, tingkat kejenuhan air; 
dan/atau ground vibration akibat kegiatan peledakan, evaluasi hasil 
pemantauan, dan pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi; 

 



7)   pengelolaan air tambang; 
8)   penggalian mineral dan batubara; 
9)   penggalian termasuk kontrol kualitas mineral bukan logam dan batuan 

sebelum dilakukan penggalian; 
10) penumpukan mineral dan batubara yang mencakup kestabilan dan 

pemantauan tumpukan; 
11) penumpukan mineral bukan logam dan batuan; 
12) peralatan penambangan mineral bukan logam dan batuan termasuk 

pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
13) kegiatan tambang semprot termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
14) pembuatan, pemeliharaan, dan perawatan lubang bukaan; 
15) pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan penyangga; 
16) pemeliharaan dan perawatan sistem ventilasi; 
17) pemeliharaan dan perawatan dalam sistem pengelolaan air tambang bawah 

tanah; 
18) pengelolaan lumpur (wet muck); 
19) penambangan bawah tanah dengan metode longwall mining; 



20) pengawasan surface subsidence paling kurang terdiri atas metode 
pemantauan, program pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. 

21) penambangan bawah air dengan kapal keruk termasuk pemeliharaan dan 
perawatan; 

22) operasional alat gali-muat termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
23) operasional alat angkut termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
24) pengangkutan dengan derek termasuk pemeliharaan dan perawatan 

peralatan. 
25) pengunaan load haul dump (LHD) termasuk pemeliharaan dan perawatan 

peralatan; 
26) truk tambang bawah tanah termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
27) peralatan pendukung termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
28) alat gali mekanis kontinyu termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 
29) pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas pengolahan 

dan/atau pemurnian, serta penanganan material; 
30) peremukan batubara termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan 

fasilitas peremukan; 



31) pencucian batubara; 
32) pencampuran batubara; 
33) peremukan dan/atau penggerusan batubara termasuk pemeliharaan dan 

perawatan peralatan; 
34) penempatan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 
35) pengolahan mineral logam yang meliputi pencatatan kadar dan kuantitas 

produk, pencatatan kadar dan kuantitas sisa hasil pengolahan, dan/atau 
kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pengolahan mineral logam; 

36) pengecilan ukuran, pemantauan ukuran umpan dan produk, termasuk 
pemeliharaan dan perawatan peralatan; 

37) peningkatan kadar (concentrating), termasuk pemeliharaan dan perawatan 
peralatan; 

38) pengurangan kadar air (dewatering), termasuk pemeliharaan dan perawatan 
peralatan; 

39) pemurnian mineral termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan; 



40) parameter operasi, pengambilan logam berharga dari mineralnya (extracting), 
termasuk  pemeliharaan dan perawatan peralatan; 

41) pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan serta pengaturan lalu lintas di 
jalur angkut; 

42) alat angkut menggunakan truk termasuk pemeliharaan dan perawatan 
peralatan; 

43) pengangkutan menggunakan konveyor termasuk pemeliharaan dan 
perawatan peralatan; 

44) pengangkutan dengan lokomotif dan lori termasuk pemeliharaan dan 
perawatan peralatan; 

45) pengangkutan dengan pipa termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan 
yang paling kurang meliputi pencegahan korosi; dan 

46) pengawasan terhadap kestabilan permukaan dari area amblesan yang 
meliputi metode  pemantauan, program pemantauan, evaluasi dan tindak 
lanjut hasil evaluasi. 
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Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, gubernur wajib: 
a. melaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri; 
b. melaksanakan pengelolaan data; dan 
c. menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) comdev  berdasarkan pertimbangan dari Dirjen. 
 
Pengawasan pengelolaan Usaha Pertambangan oleh gubernur meliputi : 
a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan ogam dan WIUP batuan; 
b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; 
c. penerbitan IPR; 
d. penerbitan IUP; 
e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; 
f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan; 
g. penerbitan IUJP; 
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh kepada pemegang IPR, IUP, IUP Operasi 

Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan 
IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola pengusahaan pertambangan; 

i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan 
j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 



INSPEKSI KEGIATAN PERTAMBANGAN 
PT Sumber Baja Prima &  

PT Sumber Suryadaya Prima 
 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

08-09 MEI 2018 

PEMASANGAN TANDA BATAS (TB) WIUP/WIUPK 
Disampaikan pada: 

BIMTEK PENGELOLAAN TEKNIS PERTAMBANGAN DAN 
TATA CARA PEMASANGAN TB WIUP 

Mataram,  1 Agustus 2018 
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I. KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS ERA PP NO 32/ 1969 (UU NOMOR 11/ 1967) 

PASAL 34:  
Ø 6 bulan setelah SK KP Eksploitasi (KP, PKP2B dan KK) 
Ø Harus sudah selesai sebelum dimulainya usaha pertambangan 

Kep Mentamben No. 134.K/201/M/Pe/1996, mengatur: 
Ø Penggunaan peta topografi/ rupabumi 
Ø Batas wilayah yang sejajar garis lintang dan garis bujur serta 

menggunakan Sistem Koordinat Geografis Nasional (SIGNAS) 
Ø Luas wilayah 

Kep DJPertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 (Penataan Batas 
Wilayah Pertambangan), mengatur:  
Ø Koordinat titik batas wilayah harus mengacu SIGNAS 
Ø Jika belum, pengukuran kembali dan dituangkan Berita Acara 

Pengukuran Koordinat Batas Wilayah yang disaksikan pemerintah 
Ø Melaporkan BA dan DJPU menetapkan ralat titik koordinat batas wilayah 41	  



II.1. PP NO 23 TAHUN 2010 PKUP MINERBA 
Pasal 42 
1. IUP OP à 6 Bulan à Pemasangan Tanda Batas (TB) 
2. Sebelum OP dimulaià TB sudah dipasang  
3. Perubahan wilayah à TB pasang baru 

Pasal 69 
1. IUPK OP à 6 Bulan à Pemasangan TB 
2. Sebelum OP dimulaià TB sudah dipasang 
3. Perubahan wilayah à TB pasang baru 

Pasal 43 & 70 
Ketentuan lebih lanjut à Permen ESDM No 33/2015      Permen 
25/2018 (Kepmen 1825/2018) 

à	  
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Kewajiban, Pasal 61: 
(1)  Pemegang IUP atau IUPK wajib: 

q. memasang TB pada WIUP OP OP; 
(7)   Menteri menugaskan Kadis ESDM provinsi untuk melaksanakan 

sebagian wewenang dan tugas KAIT dalam: 
k.  mengevaluasi laporan hasil pemeliharaan dan perawatan TB 

WIUP OP yang telah dipasang dan ditetapkan. 
(8)   Kadis ESDM provinsi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ayat 

(7) melibatkan IT  yang ditempatkan di dinas daerah provinsi. 

II. 2. PERMEN 11/2018 : WILAYAH,PERIZINAN DAN PELAPORAN 

Laporan Berkala, Pasal 82 : 
(4)  Pemegang IUP OP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan 

Akhir kepada Menteri (DirJen) atau gubernur yang meliputi: 
a. laporan pelaksanaan pemasangan TB;  43	  
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Pemasangan TB WIUP OP bertujuan: 

a.  merealisasikan Titik Batas WIUP di lapangan; 

b.  mensosialisasikan batas WIUP; 

c.  memberikan kepastian kegiatan pertambangan dan berada 
dalam WIUP; 

d.  memberikan ketegasan batas WIUP pada wilayah yang 
dimanfaatkan secara bersama dengan pemegang IUP 
(berbeda komoditas) serta sektor lain di luar kegiatan usaha 
pertambangan; dan 

e.  menetapkan kembali Titik Batas WIUP berdasarkan hasil 
pengukuran Titik Batas di lapangan. 

III. PERMEN ESDM NO. 33/2018,  PASAL 3 



IV.1. ASPEK TB, PERMEN ESDM NO. 25/2018,  PASAL 14 

(1)   Pemegang IUP OP dan IUPK OP wajib memasang TB  paling lambat 
6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP OP atau IUPK OP. 

(2)   Kewajiban pemasangan TB hanya berlaku bagi IUP OP atau IUPK 
OP dengan luas WIUP OP atau WIUPK OP lebih dari 10 (sepuluh) 
hektar yang: 
a.   WIUP OP atau WIUPK OPnya berhimpit/berbatasan langsung 

dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lainnya; 
atau 

b.   lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya 
berdekatan dengan batas WIUP OP atau WIUPK OPnya. 

(3)   Pengukuran dan pemasangan TB wajib terintegrasi ke dalam 
Sistem Referensi Geospasial yang ditetapkan oleh instansi 
pemerintah di bidang survey dan pemetaan. 
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Pada saat PerMen ini mulai berlaku: 

1)  pemegang KK dan PKP2B wajib memasang TB sesuai dengan 
ketentuan ini; 

2)  pemegang IUP OP, IUPK OP, KK, dan PKP2B yang wajib 
memasang TB dan telah memasang TB serta belum 
mendapatkan penetapan TB, wajib mengajukan permohonan 
penetapan TB kepada Menteri (DirJen) atau gubernur; atau 

3)  pemegang IUP OP, IUPK OP, KK, dan PKP2B yang wajib 
memasang TB dan telah memasang TB serta telah mendapatkan 
penetapan TB wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan TB 
sesuai dengan lampiran daftar koordinat keputusan penetapan 
TB. 

IV.2. PERALIHAN, PERMEN ESDM NO. 25/2018,  PASAL 61 
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V. PERBANDINGAN – PERMEN 33/2015 & KEPMEN 1825.K/2018 
No Point Permen 33/2015 Permen 25/2018 atau Kepmen 1825.K/2018 

1. Kewajiban 
Pemasangan 

Semua IUP/IUPK OP Hanya berlaku bagi IUP/IUPK OP: 
a.  luas > 10 ha 
b.  berbatasan langsung dengan IUP/IUPK lain 
c.  Jarak Tambang/Timbunan ke garis batas WIUP =  

3x tinggi/kedalaman Tambang/Timbunan 

2. Lokasi 
Pemasangan TB 

Pada Titik Batas WIUP/WIUPK Pada garis dan titik batas WIUP/WIUPK yang 
diwajibkan: 
a.  Interval 500 m pada garis batas WIUP yang 

berbatasan langsung 
b.  Interval 100 m pada garis batas WIUP yang Jarak 

Tambang/Timbunan ke garis batas WIUP =  3x 
tinggi/kedalaman Tambang/Timbunan 

3. Metode, prosedur, 
dan peralatan 
pengukuran; 
pengolahan data; 
stake out 

Kaidah teknis pengukuran 
yang baik dan benar 

Berlaku sama, dengan tambahan/keringanan: 
a.  Lokasi Titik BM 
b.  Parameter pengolahan data 
c.  Deviasi stake out 

47	  



PERBANDINGAN – PERMEN 33/2015 & KEPMEN 1825.K/2018 
No Point Permen 33/2015 Kepmen 1825.K/2018 

3. Metode, prosedur, dan 
peralatan pengukuran; 
pengolahan data; stake 
out 

Kaidah teknis pengukuran 
yang baik dan benar 

Berlaku sama, dengan tambahan/
keringanan: 
a.  Lokasi Titik BM 
b.  Parameter pengolahan data 
c.  Deviasi stake out 

4. Tahapan Pengukuran dan 
Pemasangan TB 

Rencana Kerja s.d. 
Penetapan 

Berlaku sama, dengan perubahan: 
a.  Waktu penyampaian Rencana Kerja 
b.  Waktu penyampaian permohonan 

penetapan 
c.  Tidak ada format Laporan Akhir &  

SK Penetapan 

5. Pelaksana pengukuran Pemegang IUP/IUPK OP 
atau Pihak Ketiga (IUJP) 

Juru Ukur Tambang Pemegang IUP/IUPK OP 

6. Spesifikasi TB Pilar beton p x l x t =  
30 cm x 30 cm x 125 cm 
dengan plat nama 
perunggu (brass cap) & 
marker 

Berlaku sama dengan Tambahan pada 
bagian Marker 
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PERBANDINGAN – PERMEN 33/2015 & KEPMEN 1825.K/2018 
No Point Permen 33/2015 Kepmen 1825.K/2018 

7. Ketentuan 
Peralihan 

a.  IUP/IUPK, KK & PKP2B yang 
telah memasang TB, dan 
belum mendapatkan 
penetapan TB, wajib 
memohon penetapan TB (6 
bulan) 

b.  IUP/IUPK, KK & PKP2B yang 
belum memasang TB, wajib 
memasang TB (6 bulan) 

c.  IUP/IUPK, KK & PKP2B  yang 
telah memasang TB sesuai 
Kepdirjen PU  697.K/29/DDJP/
1996  dikecualikan thd Pasal 
16 (spesifikasi TB) 

Permen 25/2018 Pasal 61: 
a.  KK & PKP2B wajib memasang TB sesuai 

ketentuan Permen 
b.  IUP/IUPK, KK & PKP2B yang wajib 

memasang sesuai ketentuan Permen, 
dan telah memasang  TB, serta belum 
mendapatkan penetapan, wajib 
mengajukan permohonan penetapan TB 

c.  IUP/IUPK, KK & PKP2B yang wajib 
memasang TB sesuai ketentuan Permen, 
dan telah melakukan pemasangan TB, 
serta telah mendapatkan penetapan TB, 
wajib melakukan pemeliharaan & 
perawatan TB 
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I. TANDA BATAS – PERMEN 33/2015 

PP	  23/2010	  
•  Pasal	  42-‐43	  
•  Pasal	  69-‐70	  

Permen	  33/2015	  
•  Tata	  Cara	  
Pemasangan	  	  
(Pasal	  5)	  

•  Ketentuan	  
peralihan	  (Pasal	  38)	  

Pedoman	  
•  Pengawasan	  
•  Penyelesaian	  
Perselisihan	  
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II. TANDA BATAS – KEPMEN 1825.K/2018 

PP	  23/2010	  
• Pasal	  42-‐43	  
• Pasal	  69-‐70	  

Permen	  25/2018	  
• Kriteria	  Kewajiban	  
Pemasangan	  (Pasal	  
14)	  

• Ketentuan	  Peralihan	  	  
(Pasal	  61)	  

Kepmen	  1825.K/
2018	  
• Pedoman	  Tata	  Cara	  
Pemasangan	  
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DAFTAR PERTANYAAN 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Dalam definisi, tenaga teknis pertambangan 
yang berkompeten adalah tenaga 
pertambangan yang memiliki pengetahuan, 
kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi 
kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki 
standar kompetensi kerja yang berlaku. apakah 
harus sertifikasi atau bisa dilakukan dengan 
training internal perusahaan yang diberikan oleh 
internal trainer yang certified?

Selama belum tersedia SKKNI dan skema 
sertifikasi, kompeten dinyatakan melalui 
pengalaman kerja dan/atau sertifikat. Apabila 
telah ada skkni dan sertifikasi, kompetensi 
dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Dalam penjelasan persyaratan tenaga teknis 
pertambangan yang berkompeten memiliki 
pengalaman paling kurang 3 tahun dan sertifikat 
kompetensi, jika salah satu tidak terpenuhi 
apakah kemudian dinyatakan tidak kompeten?

Harus memenuhi keduanya

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Training apa yang harus diikuti/syarat untuk 
memiliki kartu tenaga teknis pertambangan yang 
berkompeten yang disahkan oleh Kepala 
Inspektur Tambang?

1. Ditetapkan oleh KTT
2. Memenuhi syarat >3 tahun pengalaman 
dibidangnya dan memiliki sertifikat kompetensi

PT. Bina Insan Sukses Mandiri Realisasi RKAB tidak tercapai (produksi, area 
bukaan lahan), bagaimana dengan sisa target 
produksi dan area bukaan lahan? Apakah RKAB 
selanjutnya/ yang akan diajukan bisa 
diakumulasikan dengan sisa target produksi RKAB 
sebelumnya?

Apabila target RKAB tahun (N) yang diberikan 
tidak tercapai, akan menjadi salah satu evaluasi 
pemberian target di tahun (N+1). Tidak dapat 
diakumulasikan.



DAFTAR PERTANYAAN (2) 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT Virtue Dragon Nickel Industry Syarat kompeten person untuk Sumberdaya 
(eksplorasi) dan FS

a. memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) 
tahun di
bidang pelaporan hasil eksplorasi dan/atau 
estimasi
sumber daya dan/atau estimasi cadangan untuk
komoditas yang sama; dan
b. memiliki sertifikat kompetensi di bidang 
pelaporan
hasil eksplorasi dan/atau estimasi sumber daya
dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas 
yang
sama.

PT Berau Coal Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP OP 
dan IUPK OP wajib menyusun rencana induk 
program pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat dengan berpedoman pada cetak 
biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur 
(Pasal 38)
Untuk membuktikannya apakah perlu statement 
letter dari Pemda propinsi atau boleh hanya 
berupa laporan konsultasi dari pihak perusahaan 
ke Pemkab dan Pemprov? 

Pembuktian dapat berupa statement letter atau 
berita acara konsultasi



DAFTAR PERTANYAAN (3) 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT. Bina Insan Sukses Mandiri Tanda batas sudut telah dipasang semua, jika area yang berbatasan 
belum ada kegiatan dalam waktu > 5 tahun sesuai rencana FS, Apakah 
bisa ditangguhkan untuk pemasangan tanda batas perapatan tiap 500 m 
(area berbatasan) ?

tetap memasang sesuai ketentuan Permen 25 /2018 dan tidak dapat 
ditangguhkan.

PT. Bina Insan Sukses Mandiri Jika IUP PMA/PKP2B berbatasan langsung IUP PMDN, Bagaimana 
dengan mekanisme penetapan tanda batas ?

Mekanisme penetapan sesuai dengan kewenangan masing-masing 
pemberi izin. KK/PKP2B/IUP BUMN/IUP PMA menjadi kewenangan 
Pemerintah pusat dan IUP PMDN oleh pemerintah Provinsi

PT. Bina Insan Sukses Mandiri Apakah bisa menggunakan patok batas bersama baik tanda batas sudut 
maupun tanda batas perapatan? Jika Ya, apakah boleh menggunakan 
dana bersama untuk biaya pemasangan dan perawatan/pemeliharaan ?

Pada daerah yang berbatasan langsung patok batas dapat dipasang 
oleh lebih dari 1 pemegang iup. untuk biaya yang dikeluarkan 
merupakan tanggung jawab pemegang iup (apabila memungkinkan 
pembagian biaya tidak masalah)

PT Ammam Mineral Nusa Tenggara Pada saat ini PT AMNT telah melaksanakan kegiatan pemasangan tanda 
batas IUPK OP, mengacu pada Permen ESDM 33/2015. Pelaksanaan 
survey dan pemasangan dilakukan oleh kontraktor yang memenuhi 
syarat dibawah supervisi Juru Ukur tambang. Apakah hal tersebut dapat 
dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Kepmen 1825., dimana 
pengukuran titik batas dilakukan oleh Juru Ukur Tambang pemegang 
IUP/K?

Pelaksanaan pengukuran titik batas dilaksanakan oleh juru ukur 
tambang pemegang IUP/IUPK. 

PT Ammam Mineral Nusa Tenggara Dalam Kepmen 1825 diatur bahwa kewajiban pemasangan tanda batas 
untuk IUP/K yang berimpitan/ berbatasan langsung dengan IUP/K lain, 
atau yang operasi penambangan dan penimbunannya berbatasan 
dengan batas IUP/K. Dengan telah terbitnya IUPK OP PT AMNT dimana 
wilayah telah menciut sehingga tidak ada lagi blok yang berimpitan/ 
berbatasan langsung dengan IUP/K lain, apakah kewajiban pemasangan 
tanda batas termasuk perawatan rutin 6 bulan juga menjadi gugur

Dalam Permen ESDM No. 25/2018 pasal 14 ayat 2 berbunyi:
Kewajiban pemasangan Tanda Batas hanya berlaku bagi IUP 
Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan luas WIUP Operasi 
Produksi atau WIUPK Operasi Produksi lebih dari
10 (sepuluh) hektar yang:
a. WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya 
berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, 
atau wilayah
PKP2B lainnya; atau 
b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan 
dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi 
Produksinya.



DAFTAR PERTANYAAN (4) 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT Singlurus Pratama Batas waktu pemeliharaan tanda batas berapa lama? Sampai jangka waktu izin berakhir
PT Virtue Dragon Nickel Industry Apakah IUP OPK Olah Murni harus melakukan pematokan batas sedangkan 

batas dari ijin lokasi
kewajiban pemasangan tanda batas wilayah adalah IUP operasi produksi

PT Virtue Dragon Nickel Industry Kajian teknik di IUP OPK olah murni apa saja dan apakah harus lapor ke KaIT 
hasilnya

Kalau ada perubahan dari studi kelayakan maka perlu kajian teknis dan 
disampaikan kepada KaIT

PT Berau Coal Mengacu ke lampiran I, D.1.b berapa jarak yang bisa dikategorikan "berdekatan 
dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya" 
sehingga perlu dilakukan pemasangan tanda batas per 100 m?

3 kali tinggi timbunan atau kedalaman tambang yang berdekatan dengan 
batas wilayah



EKSPLORASI 



I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Perencanaan Ø  Disusun pemegang IUP/IUPK 
Ø  Sesuai dengan perizinan eksplorasi 

Berlaku sama 

Pelaksanaan  

Eksplorasi pendahuluan 
Ø  Studi pustaka 
Ø  Survey tinjau  

resolusi spasial dan spektral > 7 m dan  
5 saluran (band) dan usia data <5 th. 
Min. Skala 1:50.000 

Ø  Prospeksi 
Min. Skala 1:25.000 

Survei tinjau (pendataan 
singkapan & pengambilan 
conto dengan skala peta 
menyesuaian luas WIUP); 
skala paling kurang 1:500 WIUP 
< 1 Ha, 1:1.000 WIUP > 1 Ha, 
1:5.000 WIUP > 200 Ha. 



...I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Pelaksanaan  

Eksplorasi rinci 
Ø  Teknik Eksplorasi 
Ø  Survey Eksplorasi 
Ø  Estimasi Sumberdaya 

Berlaku sama 

Teknik eksplorasi 
 

a.  Pemetaan geologi data aktual 
lapangan bukan hasil perbesaran 
peta geologi regional. 

b.  Penyelidikan geofisika dilengkapi 
interpretasi data; Tambang batubara 
bawah tanah dan highwall mining 
melakukan penyelidikan geofisika. 

c.  Penyelidikan geokimia. 
d.  Parit uji  

Tinggi:Lebar = 2:3, Panjang<10 m 
Lebar bawah : Lebar atas = 3:4 
Kedalaman < 3 m 

•  Kuari batugamping untuk 
industri semen dan/atau 
Dolomit harus penyelidikan 
geofisika; 

 
•  Pengeboran terbatas untuk 

kebutuhan tertentu 
 



...I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Teknik eksplorasi 
 

e.  Sumur uji 
Ø > 1 m dan kedalaman sesuai standar 
keselamatan. 

f.  Pengeboran  
eksplorasi batubara didukung dengan 
logging geofisika, 
full coring dimanfaatkan untuk penyelidikan 
geoteknik dan hidrogeologi. 

g.  Pemercontohan  
mempertimbangkan: tipe endapan, jenis 
komoditas, metode, lokasi pengambilan, 
waktu pengambilan , dan/atau keterwakilan 
distribusi contoh terhadap luas daerah dan 
kondisi endapan yang dilakukan. 

h.  Pengelolaan conto  
preparasi conto; dokumentasi conto; 
deskripsi conto; dan penyimpanan conto. 

 
 
 
•  Pengeboran terbatas 

untuk kebutuhan 
tertentu 

 



...I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Teknik eksplorasi 
 

i.  Analisis conto 
ü  Lab terakreditasi,  
ü  analisa unsur utama dan penyerta 
ü  Conto dianalisi oleh pihak tertentu tujuan 

Penelitian, hasil penelitian disampaikan 
kepada Menteri melalui Dirjen/Gub 

ü  Pengambilan conto untuk penelitian 
harus mendapatkan Izin KTT, KTT 
melaporkan kepada KaIT 

 
 
 
•  Pengeboran terbatas 

untuk kebutuhan 
tertentu 

 



...I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Survei Eksplorasi 
 

a.  Pemetaan topografi 
Ø  Pemetaan topografi harus diikatkan 

ke Jaring Kontrol Horizontal Nasional 
(JKHN). 

Ø  Pemetaan topografi harus dilakukan 
dengan metode terestris (ground 
survey) dan skala pemetaan 
minimal 1 : 2.000. 

Ø  Survey terestris (ground survey) 
Ø  Non Metode survei terestris, akurasi 

elevasi <1 m 
b.  Survey titik bor 

Titik bor yang telah selesai dilakukan 
pengeboran harus diukur posisinya 
dengan menggunakan metode survei 
terestris (ground survey). 

 
 
 
pemetaan topografi 
menggunakan metode 
terestris dengan skala paling 
kurang: 
1:500 WIUP < 1 Ha, 1:1.000 
WIUP > 1 Ha, 1:5.000 WIUP > 
200 Ha 
 



...I Eksplorasi 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

E s t i m a s i 
Sumberdaya 
 
 
 
 
 
 

a.  Pengelolaan data hasil eksplorasi 
dalam satu sistem basis data, divalidasi 
terlebih dahulu oleh TTK.   

b.  Estimasi sumber daya mengacu pada SNI 
5015:2011 dan perubahannya, SNI 
4726:2011 dan perubahannya; 

c.  Estimasi dilakukan oleh Orang yang 
Berkompeten 

Estimasi sumber daya 
dapat dilakukan dengan 
metode konvensional  
berdasarkan luasan area 
prospek. 

 
 
Pernyataan 
Sumber Daya dan 
Cadangan 

a.  Rekonsiliasi SD dan C Selesai Bulan Juli,  
b.  Sebelum 15 Agustus, kepada Menteri 

melalui Dirjen/Gubernur 
Pencatatan di bursa saham (listing) 
a.  Disampaikan kepada Menteri (Dirjen) 

sebelumnya  
b.  Tanggung jawab dan tanggung gugat 

terhadap pernyataan SD dan C pada CP 
dan Pemegang IUP. 

Tidak berlaku sama 
 
 
 
 
 
berlaku sama 
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DAFTAR PERTANYAAN 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT. Quantus Consultant Indonesia Apakah Competent Person yang terdaftar si AusIMM (JORC) dapat diakui 
UU?

Selama belum tersedia SKKNI dan skema sertifikasi, kompeten 
dinyatakan melalui pengalaman kerja dan/atau sertifikat. Apabila 
telah ada skkni dan sertifikasi, kompetensi dilakukan melalui 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

PT. Merge Mining Indonesia Prosedur "Chain of Custody" sample belum ada yang memberikan 
pertanggungjawaban dan dokumentasi integritas sampel dari waktu 
sampel dikumpulkan sampai pembuangan sampel. Hal sangat ini perlu 
sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti Bre X, Cuma 
dijelaskan tidak terkontaminasi. (vi)

Akan menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam petunjuk teknis 
penerapan teknis eksplorasi

PT. Merge Mining Indonesia Dalam pembahasan teknik eksplorasi tidak dijelaskan evaluasi mengenai 
endapan emas placer terkait metode (1) singkapan yang ada, (2) lubang 
digali dnegan tangan, (3) lubang terbuka dengan backhoe, (4) lubang 
terbuka dengan ekskavator, (5) lubang penggalian mesin lainnya, (6) 
lubang dengan bor churn, (7) metode pengeboran lainnya, atau (8) 
sampel volume. Yang ada hanya untuk endapan emas primer.

Akan menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam petunjuk teknis 
penerapan teknis eksplorasi

PT Singlurus Pratama Apakah RKAB ke depan masih perlu ditandatangani oleh CPI Orang yang Berkompeten (Competent Person) adalah orang yang 
memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk 
melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan 
estimasi cadangan mineral dan batubara yang dibuktikan dengan 
sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.



STUDI KELAYAKAN 



II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Ketentuan 
Umum 

Ø  Studi Kelayakan mengacu laporan lengkap 
eksplorasi. 

Ø  70% dari total luasan WIUP/WIUPK atau seluruh  area 
prospek dengan klasifikasi minimal sumber daya 
terunjuk dan/atau terukur. 

Ø  Dilakukan Tenaga Teknis Pertambangan yang 
berkompeten 

Berlaku sama 

Ø  Kajian Kelayakan Teknis terdiri atas: 
o  Keadaan umum 
o  Geologi dan keadaan endapan 
o  Sumber daya dan cadangan 
o  Kajian geoteknik tambang 
o  Infrastruktur yang telah tersedia 
o  Kajian hidrologi dan hidrogeologi 
o  Kajian air asam tambang 
o  Perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian 
o  Perencanaan pengangkutan dan penumpukan 
o  Kajian risiko 

Dapat melakukan 
kajian air asam 

tambang jika terdapat 
PAF 

 



...II Studi Kelayakan Tambang 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Geologi dan 
Keadaan Endapan 

Harus menjelaskan: 
Geologi regional; geologi lokal (litologi, 
stratigrafi, struktur geologi, alterasi, dan/
atau mineralisasi); bentuk dan 
penyebaran endapan; sifat dan kualitas 
endapan; peta sebaran titik pengeboran 

Dapat menjelaskan alterasi 
dan mineralisasi serta dapat 
menyampaikan Peta sebaran 
titik pengeboran jika 
melakukan pengeboran. 

Sumber daya dan 
cadangan 
 

•  Wajib mengacu SNI 5015:2011 atau SNI 
4726:2011 beserta perubahannya 

•  Berisi informasi kuantitas, kualitas/kadar, 
lokasi, dan klasifikasi 

•  dilakukan oleh orang yang 
berkompeten 

Estimasi dikecualikan untuk 
komoditas mineral bukan 
logam dan batuan yang tidak 
diatur dalam SNI 4726:2011 
 



...II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Geoteknik 
tambang 

•  Penyelidikan geoteknik, pengujian conto geoteknik, 
pengolahan data geoteknik serta rekomendasi geotek. 

•  Nilai FK dan Probabilitas Longsor Lereng tambang  

•  FK bukaan tambang bawah tanah  fixed  facility ≥ 2.0 
dan non fixed facility ≥ 1.5 

•  Koefisien gempa (peak ground acceleration) wajib  
SNI 1726:2012 

•  Peledakan: percepatan, frekuensi dan fragmentasi 

Sekurang-kurangnya 
Menjelaskan 
rekomendasi geometri 
dan dimensi bukaan 
tambang dan daya 
dukung tanah dari 
hasil penyelidikan 
geoteknik 

Jenis Lereng 

Keparahan 
Longsor 

(Consequences 
of Failure/ CoF) 

Kriteria dapat diterima 
(Acceptance Criteria) 

Faktor 
Keamanan 
(FK) Statis 

(Min) 

Faktor 
Keamanan 

(FK) 
Dinamis 

(min) 

Probabilitas 
Longsor 

(Probability 
of Failure) 

(maks) 
PoF (FK=1) 

Lereng 
tunggal 

Rendah s.d. 
Tinggi    

1,1 Tidak ada 25-50% 

Inter-ramp 
Rendah 1,15-1,2 1,0 25% 
Menengah 1,2-1,3 1,0 20% 
Tinggi 1,2-1,3 1,1 10% 

Lereng 
Keseluruhan 

Rendah 1,2-1,3 1,0 15-20% 
Menengah 1,3 1,05 10% 
Tinggi  1,3-1,5 1,1 5% 

 



...II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Hidrologi dan 
Hidrogeologi 

•  Penyelidikan hidrologi à Jenis dan lokasi sumber air, 
debit dan arah aliran permukaan 

•  Penyelidikan hidrogeologi à jenis dan jumlah 
akuifer; karakteristik akuifer; Arah aliran, tinggi muka, 
dan debit air tanah 

•  Data min seumur tambang atau 10 thn 
•  Rekomendasi  

o  Dimensi fasilitas penampungan dan 
pengelolaan air tambang 

o  Dimensi saluran penyaliran 
o  Kapasitas pompa 
o  Peta pengelolaan air tambang 

Sekurang-kurangnya 
Menjelaskan 
pengelolaan sumber 
air serta rekomendasi 
sistem penirisan dan 
penyaliran  

Kajian Air 
Asam 
Tambang 

•  Studi PAF & NAF 
•  Pemodelan PAF dan NAF 
•  Dilakukan sejak kegiatan eksplorasi 

Dapat melakukan 
kajian air asam 
tambang jika terdapat 
PAF 
 



...II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Perencanaan 
Tambang 

•  Data modifying factor >5 thn 
•  Sistem dan Metode penambangan; 
•  Desain dan tahapan penambangan 
•  Rencana Produksi dan Umur 

Tambang; 
•  Kemajuan tambang per tahun à akhir 

tambang 
•  Peralatan utama dan pendukung;  
•  Metode pemberaian:  

freedig: UCS<1,5 MPa; V <450m/s  
ripping: UCS1,5-40 MPa; V450-1650 m/s 
d&b: UCS>40MPa; V>1650 m/s 

•  Sarana & prasarana à Daya dukung 
•  Simulasi kemajuan tambang 
 

•  Metode penambangan; 
•  Rencana produksi dan umur 

tambang; 
•  Peralatan tambang; dan  
•  Sarana & prasarana 



...II Studi Kelayakan Tambang 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Perencanaan 
Pengolahan 
dan/atau 
Pemurnian 

•  Lokasi 
•  Sistem dan metode 
•  Rencana produksi 
•  Peralatan utama dan pendukung 
•  Uji metalurgi: karekteristik conto, unsur 

utama dan pengikut 
•  Design of experiment kepada Dirjen 
•  Uji metalurgi: lab 200 ton, 3 kali (pilot, 

prototype, industry) 
•  Pembatasan pengiriman conto; 
•  Kebutuhan reagen, katalis, air, sumber 

energi. 
•  Infrastruktur Bendungan (TSF); 
•  Cyanide code & Pelarangan merkuri 

•  Lokasi; 
•  Sistem dan metode;  
•  Rencana produksi;  
•  Jenis dan kapasitas peralatan; 
•  Sumber air dan energi serta jumlah 

kebutuhannya. 
 
Pengecualian untuk mineral bukan 
logam dan batuan yang akan 
dimanfaatkan sebagai bahan baku 
semen yaitu sistem dan metode, 
sumber air dan energi, serta jumlah 
kebutuhannya 



...II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Perencanaan 
Pengangkutan 
dan 
Penumpukan 

•  Jalur dan Jarak Pengangkutan 
•  Jenis, jumlah & kapasitas alat angkut; 
•  Kapasitas terangkut jalan 25% > laju 

produksi;  
•  Daya dukung > beban alat terbesar 

bermuatan dalam kondisi statis dalam 
waktu tertentu. 

•  Lokasi dan kapasitas tumpukan. 

•  Minimal jalur &j arak; 
•  jenis, jumlah & kapasitas alat 

angkut; 
•  Lokasi dan kapasitas 

tumpukan. 



...II Studi Kelayakan Tambang 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

Perubahan Studi 
Kelayakan 

•  perubahan dan/atau penambahan 
lokasi penambangan termasuk 
perubahan jenis dan/atau karakteristik 
komoditas tambang; 

•  perubahan urutan penambangan 
yang mengubah rona akhir; 

•  perubahan umur tambang 
•  perubahan sistem dan/atau metode 

penambangan; 
•  perubahan metode pengolahan dan/

atau pemurnian; dan/atau 
•  peningkatan kapasitas produksi. 

•  penambahan lokasi 
penambangan; 

•  perubahan rona akhir; 
•  Perubahan umur tambang 
•  perubahan sistem dan/atau 

metode penambangan; 
•  perubahan metode 

pengolahan; dan/atau 
•  peningkatan kapasitas 

produksi. 
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KONTRUKSI DAN PENGUJIAN 
PERALATAN PERTAMBANGAN 

(COMMISSIONING) 



...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  

78	  

Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Sarana dan Prasarana Ø  Konstruksi sarana dan prasarana pertambangan mempertimbangkan 
sekurang-kurangnya: 
•  daya dukung tanah; 
•  faktor kegempaan;  
•  tidak berada di area yang terdapat sumber daya dan/atau 

cadangan mineral dan batubara; dan  
•  berada dalam wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah 

proyek   

Ø Konstruksi Sarana dan Prasarana yang berada di area yang terdapat 
Sumberdaya mineral dan batubara menyampaikan kajian teknis ke 
KAIT 1 bulan sebelum konstruksi; 

Ø  Isi Kajian Teknis : Alasan Pemilihan lokasi konstruksi, luasan, jumlah dan 
keterdapatan sumber daya, jenis dan umur sarana dan prasarana 
dan sensitivitas harga komoditas barang 



79	  

Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Umum Ø  Dokumen studi kelayakan → Rencana konstruksi  
Ø  Konstruksi   terdiri atas pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi 

termasuk penyediaan alat pertambangan dan pengujian alat 
pertambangan (commissioning). 

Ø  Pengujian alat pertambangan (commissioning) pengujian terhadap unit 
atau alat berat yang akan digunakan dalam operasional penambangan  

Ø  Pelaksanaan konstruksi harus terlebih dahulu dilakukan pemasangan tanda 
batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Khusus. 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  
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Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 

Ø  Rencana konstruks i harus dirancang oleh tenaga teknis 
pertambangan yang berkompeten 

 
Ø  Pemegang IUP atau IUPK eksplorasi dan IUP atau IUPK Operasi 

Produksi menggunakan instalasi dan peralatan pertambangan  yang 
memenuhi kelaikan teknis    

 
Ø Dalam rangka pemenuhan kelaikan teknis   dilakukan pengujian alat 

pertambangan (commissioning) oleh tenaga teknik berkompeten 
yang ditunjuk Kepala Teknik Tambang   

 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  
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Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Rencana kerja teknis konstruksi untuk pembangunan sarana, 
prasarana dan instalasi disusun dalam tingkatan Detail engineering 
design yang paling kurang memuat : 
a. Peta situsasi/site plan/ layout/ tata lingkungan 
b. Jenis sarana, prasarana dan instalasi 
c. Gambar rancang bangun 
d. Spesifikasi teknis 
e. Jadwal pelaksanaan 

 
Ø Rencana kerja teknis konstruksi untuk Penyediaan alat pertambangan 

paling kurang memuat : 
a. Jenis dan Kapasitas 
b. Spesifikasi teknis  
c. Jadwal Pengadaan 

 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  
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Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 

Ø  Rencana kerja teknis konstruksi untuk pengujian alat pertambangan 
paling kurang memuat : 
a. Jenis, jumlah, dan kapasitas sarana prasana serta instalasi 
b. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten 
c. Jadwal pelaksanaan 
d. Standar pengujian yang akan digunakan 

 
Ø  Sarana dan prasarana untuk kepentingan pemeliharaan dan atau 

perawatan peralatan pertambangan memiliki kapasitas yang 
d i t e t a p k a n b e r d a s a r k a n h a s i l k a j i a n t e k n i s d e n g a n 
mempertimbangkan jumlah, jenis dan kondisi peralatan 

 
 
 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  
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Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

 
Pelaksanaan 

Ø  Pembangunan sarana, prasarana dan instalasi yang dilakukan di luar 
WIUP atau WIUPK menunjang usaha kegiatan pertambangan wajib 
memiliki izin wilayah 

 
Ø  Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi : 

a. pelaksanaan konstruksi telah memenuhi kelaikan teknis → KTT 
b. pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi → IT 
c. menghentikan sementara pelaksanaan konstruksi → IT 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  
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Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Pelaksanaan Ø  Laik teknis ≈ 70% dari kapasitas terpasang. 

Ø  kurang dari 70% → laporan khusus upaya pemenuhan kelaikan teknis 

Ø  Pengawasan pelaksanaan pengujian, pemeriksanaan hasil 
pengujian, serta uji coba operasi terhadap konstruksi dan alat 
pertambangan dalam rangka memenuhi kriteria kelayakan teknis → 
IT 

 
Ø  Perubahan dan atau penambahan terhadap konstruksi → kajian 

teknis dan persetujuan RKAB  
 

...III KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN  



PEMANFAATAN TEKNOLOGI, 
KEMAMPUAN REKAYASA, RANCANG 

BANGUN, PENGEMBANGAN DAN 
PENERAPAN TEKNOLOGI 

85	  



IV. PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KEMAMPUAN REKAYASA, RANCANG BANGUN, 
PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTAMBANGAN 

86	  

Bagian MINERAL DAN BATUBARA 

Pelaksanaan Ø  Penggunaan teknologi baru → kajian teknis (90 hari sebelumnya). 
Ø  Kajian teknis : 
§  latar belakang pemilihan teknologi;  
§  jenis dan spesifikasi peralatan; 
§  pertimbangan kesesuaian teknologi dengan karakteristik 

pertambangan Indonesia; 
§  analisis risiko; 
§  tingkat produktivitas atau efisiensi yang ditawarkan; dan  
§  kriteria keberhasilan penerapan teknologi. 

Ø   Penggunaan & uji coba teknologi baru → Persetujuan Dirjen Minerba 
 



PENGAWASAN PEMASANGAN TANDA 
BATAS WIUP 
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SUBYEK MINERAL DAN BATUBARA 

Pengawasan 
Pemasangan 
Tanda Batas  

 
 

Dilakukan terhadap: 
Ø Kompilasi data wilayah dan persiapan teknis; 
Ø Pengukuran Titik Batas;  
Ø Pemasangan Tanda Batas;  
Ø Pemeliharaan Tanda Batas; dan 
Ø Kompetensi tenaga pelaksana pengukuran. 

V. Pengawasan Pemasangan Tanda Batas  
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DAFTAR PERTANYAAN 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT. Quantus Consultant Indonesia Pada tahapan pelaksanaan eksplorasi apakah untuk 70% dari WIUP/K 
sebagai syarat Studi Kelayakan ?

Sudah jelas

PT. Vale Indonesia pada halaman 59, mengenai point K), disebutkan bahwa koefisien gempa 
sesuai dengan SNI 1726:2012. hal ini menjadi concern sehubungan 
dengan perubahan data SNI kegempaan tersebut dari tahun sebelumnya. 
Disebutkan bahwa wilayah Kontrak Karya (KK) kami berada pada 
koefisien 0.5 - 0.6g berdasarkan pertimbangan rata-rata geometric (PGA, 
MCEG). sehingga kami mengajukan apakah bisa digunakan data rata-
rata sebagai acuan? dimana dari data historical yang dikirimkan oleh 
BMKG, koefisien gempa diwilayah KK kami masih rata-rata <0.2g. dan 
selain itu hal ini juga mempertimbangakan bahwasannya fasilitas-fasilitas 
yang ada sekarang (Screening Station, dll) sudah terbangun sebelum SNI 
1726:2012 diterbitkan atau mengacu ke SNI sebelumnya . Dalam 
kesempatan ini, apakah kami bisa melakukan kajian teknis untuk 
mengevaluasi secara historical data terhadap fasilitas yang ada saat ini.

Dapat dilakukan kajian teknis untuk memastikan sarana prasarana 
pertambangan laik secara teknis (termasuk dari faktor gempa)

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Pelaksanaan pengujian alat pertambangan (commissioning)? bisa dilakukan 
internal oleh tenaga teknis atau harus sertifikasi? apakah termasuk alat ukur?

pemenuhan kelaikan teknis dilakukan pengujian alat pertambangan 
(commissioning) oleh Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten yang ditunjuk Kepala 
Teknik Tambang

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Konstruksi dan alat pertambangan dinyatakan laik teknis untuk beroperasi 
apabila hasil pengujian, pemeriksaan, dan uji coba operasi menunjukkan 
kemampuan beroperasi sekurang-kurangnya 70% dari kapasitas terpasang. 
cara menentukan 70%?

70% dari kapasitas terpasang yang terdapat dalam dokumen FS & 
DED/Dokumen rencana kerja teknis. Contoh pembangunan fasilitas 
peremukan yang memiliki kapasitas 1000 ton/jam, maka ketika dilakukan 
comissioning, fasilitas peremukan harus dapat mencapai sekurangnya 700 
ton/jam
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Ketentuan 
Umum 

 
 
 
 
 
 

Tambang 
Permukaan 

 

1.  Dokumen Studi Kelayakan dan RKAB → Rencana 
Penambangan 

2.  Rencana penambangan triwulan dan bulanan 
d i tuangkan dalam rencana ker ja tekn i s 
pertambangan yang dapat diperiksa oleh IT 

3.  Rencana penambangan disusun oleh Tenaga 
Teknis Pertambangan  yang Berkompeten. 

 
4.  Ketentuan Umum 
a)  Rencana kerja teknis penambangan paling 

kurang memuat: 
i.  Metode dan tata cara penambangan 
ii.  Sekuen Penambangan 
iii. Pengembangan Bukaan Tambang 

 
 

Berlaku sama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Rencana kerja 

teknis 
i.  Urutan 

penambangan 
yang menjelaskan 
lokasi, kemajuan, 
dan arah 
penambangan 

VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

T a m b a n g 
Permukaan 
 

iv.  Sistem Pengelolaan Air Tambang 
v.  Sistem Pengelolaan Geoteknik 
vi.  Rencana Produksi (tonase, kualitas, Cog, SR, sisa 

umur tambang) 
2.  Pelaksanaan 
a)  Mineral dan Batubara 

i.  Pembersihan Lahan (Land Clearing) 
ii.  Penanganan Tanah Pucuk 
iii.  Pemberaian Batuan 
iv.  Pengupasan Batuan Penutup 
v.  Pengupasan Material lumpur 
vi.  Out pit Dump 
vii. In Pit Dump 
viii. Penimbunan Material Lumpur 
ix.  Penggunaan Tanggul Laut (Sea dyke) 
x.  Pengalihan Sungai 

i.  Urutan penimbunan 
yang menjelaskan 
lokasi, kemajuan, 
dan arah 
penambangan 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

T a m b a n g 
Permukaan 
 

xi.  Pengalihan Jalan Umum 
xii.  Penambangan Bersama Perbatasan WIUP 
xiii.  Penempatan Batuan Penurup di Luar WIUP 
xiv.  Penggalian Mineral dan Batubara 
xv.  Lereng Penambangan 
xvi.  Lereng Akhir Penambangan 
xvii. Pengelolaan Air Tambang 
xviii. Penumpukan Mineral dan Batubara 
xix.  Jalan Pertambangan 

ii. Lereng 
Penambangan 

v. Lereng Akhir 
Penambangan 

vi. Pengelolaan Air 
Tambang dan Air 
Larian  

vii. Penumpukan 
Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 

viii. Penambangan 
dengan Kawat 
Gergaji 

ix. Tambang Semprot 
 
 

....VI. Penambangan  



95	  

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

P e m b e r s i h a n 
Lahan 
 
 
 
 
P e n a n g a n a n 
Tanah Pucuk  
 
P e m b e r a i a n 
Batuan 
 
 
 
 
 
 

• penebangan tanaman diameter >20 cm dan/atau 
ketinggian tanaman melebihi tinggi alat yang 
digunakan. 

•  Jarak aman dari rencana lereng teratas dengan 
jarak paling kurang sejauh tinggi pohon tertinggi 

 
•  pendataan ketersedian dan kebutuhan setiap 

tahun 
 
•  2 < SR < 4 
•  Tidak ToC atau >50 cm  
•  Percepatan, frekuensi, kecepatan partikel < FK 
•  Safety radius manusia > 500m, alat & fasilitas >300m 
•  SNI 7571:2010 
• Hot rock, gas metana,reactive ground → K. Teknis 
•  Penambangan >5 burden 
• Area submarine tidak mengganggu biota 

Berlaku sama 

VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Pengupasan OB 
 
 
P e n g u p a s a n 
Material Lumpur 
 
 
Out pit Dump 
 
 
 
 
In Pit Dump 
 
 
P e n i m b u n a n 
Material Lumpur 
 

•  Renc harian & mingguan 
•  Area kerja minimal 7 hari produksi 

•  Kajian teknis 
•  Jarak batas tepi penambangan dengan material 

lumpur dan tinggi kabin alat muat → KTT 

•  tidak diatas sumber daya dan/atau cadangan 
•  Lereng tunggal kemiringan 50% (1V:2H) 
•  Tidak di bekas kolam, alur sungai, rawa 
•  Pemadatan min tebal 1/3 tinggi alat angkut 
 
•  jarak antara kaki timbunan batuan penutup 

dengan area kerja aktif >3 kali tinggi total timbunan 

•  tinggi fasilitas penampung tidak lebih tinggi dari 
diameter roda 

VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

P e n g g u n a a n 
T a n g g u l L a u t 
(Sea Dyke) 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  rencana tata ruang wilayah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

•  kajian teknis yang paling kurang meliputi: 
(a) Kondisi geologi;  
(b) kondisi hidrologi dan hidrogeologi; 
(c) bathimetri; 
(d) arah kecepatan arus laut;  
(e) sifat fisik dan mekanik batuan;   
(f) risiko geoteknik;  
(g) penanganan material dan lumpur;  
(h) sistem penirisan (dewatering);  
(i) dimensi dan material penyusun tanggul;  
(j) rencana pemantuan kestabilan; dan/atau  
(k) peledakan.  

....VI. Penambangan  



98	  

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

P e n g a l i h a n 
Sungai 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  mempertimbangkan orde dan sempadan sungai, 
serta mendapatkan persetujuan prinsip dari instansi 
yang berwenang 

•  rencana pengalihan sungai dan menyusun kajian 
teknis → KaIT: 
a.  jumlah cadangan mineral dan batubara; 
b.  lokasi, luas ruas sungai dan rencana pengalihan 

sungai; 
c.  kondisi hidrologi dan hidrolika sungai lama dan 

rencana sungai baru;  
d.  rencana desain konstruksi dan daya dukung 

pengalihan sungai;  
e.  dampak lingkungan terhadap pengalihan 

sungai; dan  
f.  analisis ekonomi pengalihan sungai 

  

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

P e n g a l i h a n 
Jalan Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ketentuan peraturan perundang-undangan dari 
instansi terkait  

•  Kajian teknis → KaIT 
a.  cadangan yang ditambang; 
b.  lokasi, panjang, dan kelas jalan yang akan 

dialihkan;  
c.  desain dan konstruksi (daya dukung) jalan yang 

baru;   
d.  jarak aman (buffer) antara batas akhir 

penambangan dengan jalan yang baru; 
e.  dampak lingkungan terhadap pengalihan jalan; 

dan 
f.  analisis ekonomi pengalihan jalan 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Penambangan 
B e r s a m a 
Perbatasan WIUP 
 

•  persyaratan: 
a.  berbatasan langsung dan tidak dipisahkan 

koridor; 
b.  sudah dilakukan pemasangan tanda batas 

pada masing-masing WIUP yang akan 
melakukan penambangan bersama; 

c.  jumlah estimasi sumber daya min klasifikasi 
terunjuk; dan 

d.  kajian teknis :  
o  jumlah sumber daya yang dapat dikonversi 

menjadi cadangan pada wilayah masing-
masing; 

o  rencana penambangan dituangkan dalam 
dokumen RKAB Tahunan; dan 

o  Analisis risiko 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

P e n e m p a t a n 
Batuan Penutup 
di Luar WIUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
P e n g g a l i a n 
M i n e r a l  d a n 
batubara 

•  mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi persyaratan: 
a.  keberlanjutan umur tambang; 
b.  perlindungan lingkungan; 
c.  tanda batas WIUP; dan 
d.  kajian teknis penimbunan → KaIT 

ü  perencanaan penimbunan batuan penutup 
dan pelaksanaan penimbunan batuan 
penutup; dan 

ü  analisis risiko; 

•  Rencana kerja teknis: rencana harian & mingguan 
•  Luasan kerja minimal 7 hari produksi 
•  Penggalian HW ke LW 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

L e r e n g 
Penambangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e r e n g A k h i r 
Penambangan 
 

•  dalam hal ditemukan kondisi geologi yang belum 
teridentifikasi dalam kajian geoteknik sebelumnya 
maka melakukan: 
(a)  langkah pengamanan terhadap lereng; 
(b)  meningkatkan in tens i ta s pemantauan 

pergerakan lereng;  
(c)  memastikan kestabilan lereng dan tindak lanjut 

hasil pemantauan; dan 
(d)  membuat kajian geoteknik lanjutan yang 

sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Inspektur 
Tambang. 

•  Back analysis geotek 
•  peledakan tidak overbreak dan baris terakhir 

lubang ledak >2 (dua) kali tinggi lereng tunggal dari 
rencana lereng akhir penambangan 

•  Pemantauan kestabilan lereng 
•  H>45 m, ada 2 akses 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Pengelolaan Air 
Tambang 
 
 
 
 
P e n u m p u k a n 
m i n e r a l  d a n 
batubara 
 
J a l a n 
pertambangan 
 

•  fasilitas penampungan air tambang, serta fasilitas 
pengendapan >1,25 kali Volume air tambang 
pada curah hujan tertinggi selama 84 jam 

•  langkah pengamanan terhadap lereng; 
•  jarak fasilitas pengendapan ke crest > 500m 

•  Tidak diatas cadangan 
•  Tanggul pembatas  
•  Kapasitas minimal 3 hari produksi 

•  lebar jalan : 
ü Dua arah & jembatan: 3,5 kali alat terbesar 
ü  Satu arah & jembatan: 2 kali alat terbesar 

•  Crossfall 2% 
•  Grade maximum 12% 
•  Sudut pertigaan >70⁰ 
•  Daya dukung > beban statis yang melewati 
•  Separator di tikungan dan persimpangan 

−  dalam hal di area 
penambangan 
memotong akuifer, 
membuat 
penampungan air 
untuk dapat 
dimanfaatkan 

....VI. Penambangan  
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Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Penambangan 
d g n K a w a t 
Gergaji 
(Mineral bukan 
logam & batuan) 
 

•  besaran blok disesuaikan dengan 
rencana kerja teknis penambangan 

•  pemotongan batuan dengan kawat 
gergaji memperhatikan kekar dari 
batuan 

 

T a m b a n g 
Semprot 
 

•  fasilitas penampungan air kerja mampu menampung jumlah air hujan 
terbesar serta ditambah 10%  

•  daya dukung untuk lokasi dan konstruksi sakhan (sluice box) mampu 
menahan beban dinamis terbesar dalam operasional 

•  jarak efektif pemuka kerja ke fasilitas penampungan slurry tidak boleh lebih 
dari 40 (empat puluh) meter 

....VI. Penambangan  
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VI PENAMBANGAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

UMUM 

Ø Unjuk kerja peralatan:  

1. PA = (W+S)/(W+S+R)x100%; 90% 

2. MA = (W)/(W+R)x100%; 85% 

3. UA =(W)/(W+S)x100%; 75% 

4. EU = (W)/(W+R+S)x100%; 65 

5. Produktifitas = (Act/Target)x100%; 85% 

Ø Match Factor ≈ 1  

Ø P3 teknologi baru -> persetujuan Direktur 
Jenderal Minerba 

Berlaku sama 



…PENAMBANGAN 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø Alat gali-muat  

•  Rasio pemuatan ke vessel 3 – 5 bucket 

•  thickness <75 cm 

•  Bucket fill factor >80% 

Berlaku sama 

Sangat baik  
(bucket fill factor 100-110%) 

Diatas rata-rata  
(bucket fill factor 95-110%) 

Rata-rata 
(bucket fill factor 80-90%) 





…PENAMBANGAN 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø Alat angkut 

•  Kapasitas & beban angkut maksimal 
vessel sesuai rekomendasi pabrikan, 
minimal 90% 

Ø Rope haulage (derek) & hoist 

Berlaku sama 



…PENAMBANGAN 
Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  

dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø  Load Haul Dump (LHD) 

•  Lebar LHD < 0,8 dari lebar bukaan 

• Clearance 30 cm (ki-ka) & 60 cm (atas) 

Ø Underground truck 

•  Lebar truck < 0,8 dari lebar bukaan 

• Clearance 30 cm (ki-ka) & 60 cm (atas) 

Berlaku sama 

>	  60	  cm	  

Contoh:	  
lebar	  bukaan	  4	  m,	  
lebar	  unit	  <3,2m	  (80%)	  

4m	  

3.2m	  



…PENAMBANGAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø Peralatan pendukung  

•  Jumlah dan jenis BD, MG, Compactor, 
ST, FT berdasarkan kajian 

•  Kajian dapat diperiksa IT 

Ø Alat gali mekanis kontinyu  

 

Berlaku sama 
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan Triwulan RKAB)  
1 2 … (N)

JENIS BAHAN PELEDAK PEKA PRIMER
DENSITY BAHAN PELEDAK PEKA PRIMER (Ton/M3)
VOD BAHAN PELEDAK PEKA PRIMER  (M/S)
POWDER CHARGE (KG/M)
JUMLAH BAHAN PELEDAK (Kg)
POWDER FACTOR (Kg/BCM) 
DIAMETER LUBANG TEMBAK (INCH)
TIPE BATUAN
DENSITY BATUAN (TON/M3)
KEKERASAN BATUAN UCS (MPA)
POLA PENGEBORAN
BURDEN (M)
SPASI (M)
KEDALAMAN LUBANG (M)
SUBDRILL (M)
STEMMING (M)
JUMLAH LUBANG
SISTEM INISIASI
GEOMETRI INISIASI*
TEKNIK PELEDAKAN KHUSUS**
DESAIN PELEDAKAN
KONDISI LUBANG LEDAK***
LAMA PELEDAKAN TIDUR (MALAM)
TEMPERATUR LUBANG LEDAK

D
ES

A
IN

 P
EN

G
EB

O
RA

N
 &

 P
EL

ED
A

K
A

N
SP

ES
IF

IK
A

SI

JUMLAH MATERIAL DILEDAKKAN (BCM)
LOKASI

REALISASI TW I/II/III/IV BULAN……..…. TAHUN (N)
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan Triwulan RKAB)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan RKAB Tahunan)  
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Penambangan (Format Penyusunan Laporan Triwulan RKAB)  



www.minerba.esdm.go.id	  



DAFTAR PERTANYAAN 
PERUSAHAAN PERTANYAAN JAWABAN

PT. Quantus Consultant Indonesia Apakah perusahaan diiznkan melakukan modifikasi di lapangan dalam 
operasi penambangan selama masih pada batas Keselamatan Operasi 
Penambangan?

Modifikasi apabila masih dalam lingkup Studi kelayakan (Tekno-
ekonomi dan izin lingkungan) dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan dapat dilakukan

PT. Laskar Semesta Alam Dalam hal penggunaan sarana prasarana secara bersama, apakah cukup 
dalam bentuk MoU antar KTT atau juga dimasukkan dalam dokumen 
lain?

Penggunaan fasilitas bersama dibuat dalam kajian teknis (benefit & 
cost analysis) dan perjanjian mengenai pembagian tanggung jawab 
secara bisnis (pemegang IUP) dan operasional (KTT)

PT. Indexim Coalindo Kepmen ESDM no 1827.K/30/MEM/2018 tentang kajian teknis 
penambaan hungry board untuk Dumptruck/Coal truk apakah 
memerlukan kajian teknis?

pengangkutan material dengan menggunakan truk tidak boleh 
melebihi kapasitas maupun beban angkut serta tidak boleh kurang 
dari 90% (sembilan puluh persen) kapasitas maupun beban angkut;

PT. Vale Indonesia pada halaman 117 dan 118 mengenai point D), disebutkan : 
 a. Nilai unjuk kerja peralatan utama berupa PA minimal 90 %, MA 
minimal 85%, UA minimal 75%, EU minimal 65%, produktivitas minimal 
85% dan match Factor mendekati 1. 
 b. Dan juga point 2-A) mengenai alat gali muat dimana ditetapkan 
kapasitas alat gali-muat mampu memuat material ke alat angkut tidak 
boleh lebih dari 5 dan tidak kurang dari 3. 
 jika parameter tersebut belum terpenuhi mempertimbankan aspek 
Keselamatan alat, Teknis dan kondisi spesifik material dan topografi 
lokasi tambang. apakah bisa dilakukan kajian teknis untuk menerangkan 
mengenai pemenuhan requirement parameter ini?

Apabila pencapaian kurang dari yang ditentukan, akan dilakukan 
evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan. namun 
apabila tidak ada perbaikan/peningkatan sesuai dengan PerMen 
ESDM 26/2018 pasal 50, pelanggaran terhadap pasal 12 dikenakan 
sanksi administrasi.
Ketentuan yang dimaksud dalam pasal tersebut dijabarkan dalam 
Kepmen 1827.

PT Antam, Tbk UPBE Pongkor Tentang pemegang KIM/ KPP madya/ KPP pratama, apakah pemegang 
KIM dapat melaksanakan tugas dari KPP Madya dan Pratama (Lampiran 
III Point B, angka 5) tentang juru ledak

Pemegang KIM dapat melaksanakan tugas KPP Madya

PT Antam, Tbk UPBE Pongkor Jika bisa apakah diperlukan juga KPP madya pada seorang pemegang 
KIM jika melaksanakan tugas dari KPP madya dan Pratama

Pemegang KIM tidak perlu KPP madya/pratama



PENAMBANGAN  
TAMBANG BAWAH TANAH 
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Bagian Mineral Logam dan Batubara 
Mineral Bukan 

Logam  
dan Batuan 

Tambang Bawah 
Tanah - Umum 

Rencana Penambangan: 
a) metode dan tata cara penambangan; 
b) sekuen penambangan; 
c) pengembangan lubang bukaan tambang; 
d) sistem ventilasi; 
e) sistem pengelolaan air tambang; 
f) sistem pengelolaan geoteknik; 
g) sistem penyanggaan; 
h) rencana produksi meliputi tonase dan/atau volume, 
kualitas atau kadar, cut off grade, minimum thickness, 
dan mining recovery serta sisa umur tambang; 
dan/atau 
i) jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan. 

Berlaku sama 

...VI PENAMBANGAN 



Bagian Mineral Logam dan Batubara 
Mineral Bukan 

Logam  
dan Batuan 

Tambang Bawah 
T a n a h  - 
Pelaksanaan 

Pembuatan Jalan Masuk 
Ø  lokasi jalan masuk pada massa batuan yang kuat, 

kompak, dan mampu menahan beban alami;  
Ø  Dimensi jalan masuk lebar >2m dan tinggi >2,5m 
Ø  Dimensi jalan masuk untuk peralatan lebar > (lebar alat

+(2x60 cm)) dan tinggi > (tinggi alat+60 cm). 
 
Lubang Bukaan 
Ø  Perempatan (intersection) FK > 2 sepanjang 1,6 X dari 

lebar lubang bukaan kearah terowongan 

Ø  Pada daerah pertigaan (T-Junction) FK > 2 sepanjang 1,5 
kali dari lebar lubang bukaan kearah terowongan. 

Berlaku sama 

...VI PENAMBANGAN 



Bagian Mineral Logam dan Batubara 
Mineral Bukan 

Logam  
dan Batuan 

Tambang Bawah 
T a n a h  - 
Pelaksanaan 

Penyanggaan 
Ø  Penetapan Jenis dan tipe serta minimum jumlah 

penyangga  harus berdasarkan hasil kajian teknis  
Ø  Pengambilan penyangga alami (pillar robbing) maka 

melakukan kajian teknis 
 
Ventilasi 
Ø  Daya dukung lokasi penempatan kipas angin utama 

(main fan) bisa menahan beban statis rumah kipas angin  

Ø  Terowongan untuk jalan utama udara masuk & keluar 
pada lokasi massa batuan yang kuat dan kompak/
perkuatan dengan konstruksi permanen. 

Ø  Kapasitas fan adalah kebutuhan max + 15%. 

Berlaku sama 

...VI PENAMBANGAN 



Bagian Mineral Logam dan Batubara 
Min. Bkn 
Logam  

& Batuan 

T a m b a n g 
Bawah Tanah - 
Pelaksanaan 

Pengelolaan Air Tambang Bawah Tanah 
Ø  Memetakan batuan pembawa air dan lubang bukaan tidak 

memotong lapisan batuan pembawa air dan/atau cebakan air 
kecuali telah dilakukan upaya penirisan atau pengalihan aliran 
air dari lapisan dan/atau cebakan tersebut. 

Ø  Kapasitas pompa adalah kebutuhan max + safety factor. 
Pengelolaan Lumpur (Wet muck) 
Ø  Tenaga teknis Pertambangan yang Berkompeten mentukan 

jumlah lumpur basah yang dapat ditarik dan komposisi 
pencampuran lumpur basah pada ore pass dan  

Ø  Dilakukan pengawasan langsung 

 

Berlaku 
sama 

...VI PENAMBANGAN 



Bagian Mineral Logam dan Batubara 
Min. Bkn 
Logam  

& Batuan 

T a m b a n g 
Bawah Tanah - 
Pelaksanaan 

Longwall Mining 
KTT menetapkan standar luasan maksimal bekas penggalian yang 
diruntuhkan berdasarkan kajian teknis. 

Penyangga Alami 
KTT membuat kajian teknis untuk menentukan dimensi dan jumlah 
penyangga alami. 

Amblesan Permukaan (Surface Subsidence) 
Ø  Daerah pengaruh TBT 55’ 

Ø  Kedalaman >200 m 

 

Berlaku 
sama 

...VI PENAMBANGAN 



PENAMBANGAN  
TAMBANG BAWAH AIR 
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VI PENAMBANGAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

UMUM 

Ø  Rencana penambangan dan rencana 
kerja teknis 

•  metode dan tata cara penambangan; 
•  penambangan: sekuen, lokasi, luas, 

kedalaman, blok, & tata waktu; 
•  pengelolaan waste meliputi lokasi, luas, 

kapasitas penimbunan, & tata waktu; 
•  metode Gali & volume batuan penutup 

yang dibongkar dan dipindahkan; 
•  rencana prod meliputi tonase dan/atau 

volume, kualitas/kadar, cog, recovery 
dan sisa umur tambang; 

•  sistem pengelolaan air kerja dan akses/
lintasan kerja; 

•  jenis, jumlah dan kapasitas peralatan 

Berlaku sama 



VI PENAMBANGAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø  Kapal keruk dipantau realtime 
Ø  Tidak keluar WIUP 
Ø  global navigation satellite system (gnss) 

Berlaku sama 



PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 
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VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

UMUM 

Ø Rencana olah dan/atau murni  

Ø  D i s u s u n o l e h T e n a g a T e k n i k 
Pertambangan yang Berkompeten  

Ø  Konstruksi Pabrik -> SNI 1726:2012 
(Kegempaan) 

Ø Perubahan jumlah, kapasitas & P3 -> 
Kajian teknis kepada KaIT 

  

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PERENCANAAN 

Ø Rencana olah dan/atau murni: Tahunan, 
TW, Bulanan 

Ø Renc: 

•  umpan (feed); 

• produk hasil; 

•  recovery; 

• pengelolaan air proses;  

• penempatan produk hasil; 

•  sisa hasil pengolahan;  

• peralatan utama; 

• material, water, energy balance dan 
metallurgical balance; 

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PENGGUNAAN 
PERALATAN UTAMA 

 
 
 
 
 

PELAKSANAAN 
 

Pengolahan 
batubara 

 
 

Ø Nilai unjuk kerja: 

•  PA: 90% 

•  MA: 90% 

•  UA: 90% 

•  EU: 80% 

•  Produktivitas: 85% dari target 

 

•  Kapasitas peralatan >10% dari kapasitas 
tambang 

•  Rehandling kurang 

 

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Subyek Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Peremukan 
batubara 

 
 
 
 
 

Pencucian 
batubara 

 
 

Pencampuran 
batubara 

 

•  Kinerja alat maksimal 95% 

•  Oversize screen max 15% 

•  4 < RR < 5 

•  Alat timbang & kalibrasi berkala 

•  Losses max 0,1%, fine coal 1% 

•  Sesuai washability study 

•  Losses max 50% 

•  Fine coal 0,5% 

•  Kajian teknis 

•  Otomatis sampling tempat & tenggang 
waktu sama  

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Penggerusan 
batubara 

 
Underground Coal 
Gasification (UCG) 

 
Olah & murni 

mineral logam 

•  Kajian teknis 

•  Reuse reject coal 

•  Kajian teknis 

•  Sumur pantau air tanah 

•  International Cynide Management 
Code 

•  Penyimpanan hasil produk 

•  Penampungan sisa hasil pengolahan 
sesuai desain → KaIT 

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Pengolahan 
mineral logam 

 
 

Pengecilan ukuran 
 
 

Peningkatan kadar 
 

Dewatering 

•  Sizing max 95% powerload 

•  Oversize 15% 

•  Hydrocyclone circulating load max 3x 

•  Kajian teknis 

•  4 < RR < 10 

•  Kajian teknis 

•  Kajian Teknis 

•  Produk pasiran transportation moisture 
limit 

Berlaku sama 



VII PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Pemurnian mineral 
logam 

 
 

Extracting 

•  Kajian teknis 

•  S i s a h a s i l p e m u r n i a n d i d a t a & 
ditempatkan di tempat khusus 

•  Kajian teknis 

Berlaku sama 
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VIII PENGANGKUTAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PELAKSANAAN 

Ø  Pelaksanaan <80% dari kapasitas jalur 
pengangkutan 

Ø  Melakukan pencatatan volume dan 
berat komoditas tambang/ mineral 
yang diangkut 

Ø  Material berbentuk pasiran harus 
dilakukan pengurangan kadar air 
s a m p a i m e m e n u h i k e t e n t u a n 
transportation moisture limit 

Berlaku sama 



…VIII PENGANGKUTAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PENGANGKUTAN 
DENGAN TRUCK 

Ø  Pemuatan material tidak boleh lebih dari 5 
kali pengisian dan tidak boleh kurang dari 3 
kali pengisian alat gali-muat 

Ø  Tidak boleh kurang dari 90% kapasitas angkut 
dan beban muat 

Berlaku sama 

PENGANGKUTAN 
DENGAN 

KONVEYOR 
 

Ø  Perbedaan kemiringan antara head and tail 
konveyor tidak boleh lebih dari 25 derajat 
kecuali permukaan belt dilengkapi dengan 
penahan luncuran material. 

Ø  Dilakukan pemasangan alat ukur (belt scale) 
untuk dapat mengetahui berat dan/atau 
volume material yang diangkut dan harus 
dilakukan kalibrasi secara berkala. 

 

Berlaku sama 
 



…VIII PENGANGKUTAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PENGANGKUTAN 
DENGAN 

LOKOMOTIF DAN 
LORI 

Ø  Penggunaan lokomotif dan lori harus 
didasarkan hasil kajian teknis yang berkaitan 
dengan kestabilan jalur rel.  

Ø  Batuan yang digunakan sebagai penopang 
bantalan rel harus memperhatikan kekuatan 
batuan dan bukan dari jenis batuan yang 
teralterasi. 

Berlaku sama 

PENGANGKUTAN 
DENGAN PIPA 

 

Ø  Penggunaan lokomotif dan lori harus 
didasarkan hasil kajian teknis yang berkaitan 
dengan kestabilan jalur rel.  

Ø  Batuan yang digunakan sebagai penopang 
bantalan rel harus memperhatikan kekuatan 
batuan dan bukan dari jenis batuan yang 
teralterasi. 

Berlaku sama 
 



…VIII PENGANGKUTAN 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

PENGANGKUTAN 
DENGAN 

TONGKANG 

Pengangkutan menggunakan tongkang 
m a k a h a r u s m e m b u a t r e n c a n a 
pengangkutan yang sekurang-kurangnya 
mencakup: 
a.  Kapasitas pelabuhan sarana penunjang; 
b.  Jalur pengangkutan; 
c. Kedalaman jalur pengangkutan (kondisi 

pasang dan surut); 
d. Jumlah komoditas tambang yang diangkut; 

dan 
e.  Jenis, jumlah serta kapasitas tongkang 

Berlaku sama 



PENGELOLAAN TEKNIS 
PASCATAMBANG 
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VIII Pengelolaan Teknis Pasca Tambang 

Bagian Mineral Logam dan Batubara Mineral Bukan Logam  
dan Batuan 

Umum Ø  FS & RPT → Ren. Teknis pasca tambang. Berlaku sama 

Pelaksanaan 
- Tambang 
Permukaan 

Ø  Lereng akhir tambang dan timbunan → 
kajian teknis. 

Ø  Lereng akhir tambang dan timbunan → 
kestabilan 

Berlaku sama 
 

Pelaksanaan 
- Tambang Bawah 

Tanah 

Ø  Kajian teknis → Penetapan batas area 
amblesan (crack limit/ subsidence area) 

Ø  Pendataan lokasi dan kedalaman lubang 
bekas tambang bawah tanah yang 
ditinggalkan. 

Ø  Upaya-upaya pengamanan lubang bekas 
tambang bawah tanah dan area amblesan. 

Berlaku sama 



PENGAWASAN OLEH IT 
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Pengawasan te rhadap Pe laksanaan Ka idah Tekn ik 
Pertambangan yang Baik, Kaidah Teknik Pengolahan dan/atau 
Pemurnian 
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang (IT) melalui: 

a.  evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; 

b.  pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 

c.  penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Pengawasan: 

Inspeksi 

Penyelidikan  

Pengujian 

Pemegang IU, IUPK, IUP 
OPK O/M, IUJP 

Perintah 

Larangan 

Petunjuk 

Wewenang Inspektur Tambang: 

a.  Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; 

b.  Menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan minerba, dan 

c.  Mengusulkan penghentian sementara menjadi tetap kepada KaIT. 



LAPORAN 
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Laporan 
Pemegang IUP/IUPK Eks/OP - IUP OPK O/M wajib menyusun dan menyampaikan laporan: 

a.  Laporan berkala: bulanan dan laporan triwulan (laporan atas RKAB tahunan), laporan 
pemeliharaan tanda batas, Reserved & Resources statement 

 

b.  Laporan akhir:  

ü  Lap. lengkap eksplorasi & studi kelayakan  

ü  Lap. pelaksanaan pemasangan tanda batas 

c.  Laporan khusus: lap. Kajian teknis pertambangan 

 
No Jenis Jumlah 
1 Kajian Teknis dan Mendapatkan Rekomendasi Teknis oleh Dirjen Minerba 1 
2 Kajian Teknis dan Mendapatkan Persetujuan Studi Kelayakan 26 
3 Kajian Teknis dan Mendapatkan Persetujuan RKAB 2 
4 Kajian Teknis dan Disampaikan Kepada Kepala Inspektur Tambang 41 
5 Kajian Teknis dan Dapat Diperiksa oleh Inspektur Tambang Sewaktu-waktu 12 

Total 82 



SANKSI 
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Sanksi 

Tidak mematuhi atau melanggar ketentuan → Sanksi administratif 

 

Sanksi administratif: 

a.  Peringatan tertulis → 3 kali max @30 hari 

b.  Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha → max 60 hari 

c.  Pencabutan izin 



www.minerba.esdm.go.id	  


