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Perubahan Pengaturan Terkait Jasa Pertambangan
Pengaturan Usaha Jasa Dalam UU Minerba ( Pasal 124 – 127 )

Pasal 124 (1)

UU No. 4 tahun 2009 UU Minerba Amandemen

Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan
perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau
nasional.

Tidak diubah

Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan
perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan
hukum Indonesia.

Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan
perusahaan jasa Pertambangan yang berbadan hukum
Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a. Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan

Pengujian Peralatan di bidang:
1) penyelidikan umum;
2) eksplorasi;
3) studi kelayakan;
4) konstruksi pertambangan;
5) pengangkutan;
6) lingkungan pertambangan;
7) pascatambang dan reklarnasi; dan/atau
8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Konsultasi, Perencanaan, dan Pengujian Peralatan
di bidang:

1) penambangan; atau
2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 124 (2)

Pasal 124 (3) Jenis usaha jasa Pertambangan yaitu PELAKSANAAN di
bidang:
a. Penyelidikan Umum;
b. Eksplorasi;
c. Studi Kelayakan;
d. Konstruksi Pertambangan;
e. Pengangkutan;
f. Lingkungan Pertambangan;
g. Reklamasi dan Pascatambang;
h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau
i. PENAMBANGAN.

Notes:
• Jenis Usaha Penambangan akan lebih terkendali

secara end-to-end oleh perusahaan jasa
pertambangan;

• Unifikasi MSA (Mining Service Agreement) dan
tidak perlu adanya splitting contract dengan Rental
Alat Berat.



Perubahan Pengaturan Terkait Jasa Pertambangan
Pengaturan Usaha Jasa Dalam UU Minerba ( Pasal 124 – 127 )

Pasal 124 (4)

UU No. 4 tahun 2009 UU Minerba Amandemen

Tidak diatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau
nasional diatur dengan atau berdasarkan
PERATURAN PEMERINTAH.

Note:
Dengan memperhatikan Pasal 127, penambahan
Pasal ini menyebabkan akan ada dua instrumen
regulasi yang akan mengatur mengenai jasa
pertambangan. Perlu kecermatan pengaturan agar
tidak terjadi ambiguity dan overlapping pengaturan
jasa pertambangan.

Pasal 125 (1)Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa
pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha
pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang
IUP atau IUPK.

Tidak Diubah

Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa
badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai
dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan
oleh Menteri.

Kegiatan usaha jasa Pertambangan dapat dilakukan
oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau
perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi
dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Notes:
• Lebih merupakan penjabaran lebih lanjut definisi

Badan Usaha;
• Memberikan hak bagi perusahaan Perseorangan

untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa
Pertambangan

Pasal 125 (2)



Perubahan Pengaturan Terkait Jasa Pertambangan
Pengaturan Usaha Jasa Dalam UU Minerba ( Pasal 124 – 127 )

Pasal 125 (3)

UU No. 4 tahun 2009 UU Minerba Amandemen

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib
mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Tidak diubah

Pasal 126 (1)Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha
jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan
yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila:
a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan

sejenis di wilayah tersebut; atau
b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang

berminat/mampu.

Pasal 126 (2)

Tidak diubah

Tidak diubah

Tidak diubahPasal 127
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur
dengan PERATURAN MENTERI.



HAL YANG 

PERLU 

DIPERHATIKAN

Perlu pengaturan lebih lanjut 

tentang tata kelola jenis 

usaha Perencanaan, 

Konsultasi dan Pengujian 

Peralatan

Kepastian hukum dan 
kecermatan pengaturan 
terkait adanya dualisme 

bentukan regulasi sebagai 
peraturan pelaksana Jasa 

Pertambangan

Pengaturan lebih lanjut 
tentang usaha Jasa Afiliasi


