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BAB II 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI 

 

2.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin dari pihak yang 

berwenang sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Istilah usaha 

pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit
8
. Salah 

satu bentuk izin yang diperlukan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).  

Dalam UU Minerba telah dijelaskan arti IUP  yaitu dalam Pasal 1 angka 7: 

“ Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah 

izin untuk melakukan usaha pertambangan”
9
. 

Usaha pertambangan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan: 

1. Penyelidikan umum 

2. Eksplorasi 

3. Studi kelayakan 

4. Konstruksi 

5. Penambangan 

6. Pengelolaan dan pemurnian 

7. Pengangkutan dan penjualan 
                                                             

8
 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 

(selanjutnya disingkat Salim HS II), h.107-108  

9
 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

Op.Cit., Pasal 1 angka 7 
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8. Kegiatan pasca tambang 

2.1.1. Prinsip Pemberian IUP 

Prinsip yang terdapat dalam pemberian IUP adalah IUP hanya 

diperbolehkan untuk 1 (satu) jenis pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 

41 UU Minerba yaitu: 

“IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP” 

Jadi pemberian IUP tidak boleh dipergunakan lebih dari 1 (satu) jenis 

tambang. Satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu bahan tambang.  

Apabila dalam pelaksanaannya pihak yang telah mendapatkan IUP 

menemukan suatu bahan tambang lain dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) selain yang telah disebutkan dalam IUP yang telah dimiliki, maka 

pemegang IUP tersebut diberi prioritas untuk dapat mengusahakan atas bahan 

tambang tersebut. Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan pengelolaan 

bahan tambang, maka prosesnya tidak secara serta merta, dimana yang 

bersangkutan dapat langsung mengusahakannya. Akan tetapi pemegang IUP 

wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang 

(Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya)
10

. 

Namun apabila pemegang IUP tidak berminat melakukan pengusahaan atas 

bahan tambang yang baru ditemukan tersebut maka pemegang IUP mempunyai 

kewajiban untuk menjaga agar bahan tambang tersebut tidak dimanfaatkan oleh 

pihak lain. 

                                                             

10
 Supramono Gatot, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di 

Insdonesia,Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.23 
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2.1.1 Jenis Izin Usaha Pertambangan 

Usaha pertambangan yang ada di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis 

yaitu: 

a. Pertambangan Mineral 

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa 

bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
11

. 

Pertambangan mineral masih dibagi lagi menjadi beberapa golongan diantaranya: 

1. Pertambangan Mineral Radioaktif 

2. Pertambangan Mineral Logam 

3. Pertambangan Mineral Bukan Logam 

4. Pertambangan Batuan 

b. Pertambangan Batubara 

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat 

di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal
12

.  

Usaha pertambangan tersebut tidak dapat dijalankan apabila perusahaan 

pertambangan tidak memiliki IUP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 

Minerba IUP dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu: 

2.1.2.1. IUP Eksplorasi 

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
13

. Dari penjelasan 

                                                             

11
 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Op.Cit., Pasal 1 angka 4  

12
Ibid, Pasal 1 angka 5 
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tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang dapat dilakukan jika mempunyai 

IUP Eskplorasi adalah: 

1. Penyelidikan Umum 

Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
14

. 

2. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara tererinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 

dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, secara 

informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
15

. 

3. Studi Kelayakan  

Studi Kelayakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh 

informasi secara  rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan 

kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis 

mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang
16

. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengusahaan 

pertambangan dibedakan menjadi beberapa jenis bahan tambang. Begitu juga 

dalam penggunaan IUP Ekplorasi. IUP Eksplorasi dapat dibedakan untuk 

                                                                                                                                                                       

13
Ibid,  Pasal 1 angka (8)  

14
 Ibid, Pasal 1 angka (14)  

15
 Ibid, Pasal 1 angka (15)  

16
 Ibid, Pasal 1 angka (16)  
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kepentingan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan 

jangka waktu berlaku yang berbeda-beda sebagai berikut: 

1.  IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun
17

. Jangka waktu 8 (delapan) 

tahun tersebut meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) 

tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun dapat dan diperpanjang 1 (satu) 

kali 1 (satu) tahun
18

.  

2. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan 

paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jangka waktu 3 (tiga) tahun 

meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan 

studi kelayakan 1 (satu) tahun
19

. 

3. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu 

dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. Jangka 

waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, 

eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, 

serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu (satu) kali 1 

(satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu 

                                                             

17
Ibid,  Pasal 42 ayat (1)  

18
 Ibid, Penjelasan Pasal 42 ayat (1)  

19
 Ibid, Penjelasan Pasal 42 ayat (2) 
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adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu 

mulia
20

. 

4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) tahun
21

.  Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi 

penyelidikan umum 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun
22

. 

5. IUP Eksplorasi untuk pertambangan  batubara dapat diberikan dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) tahun
23

.  Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi 

penyelidikan umum 1 (satu) tahun, ekplorasi 2 (dua) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun , serta studi 

kelayakan 2 (dua) tahun
24

. 

Jika dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, 

pemegang IUP Eksplorasi mendapat mineral atau batubara dari yang tergali, maka 

yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 

memberi IUP. Hasil tambang yang didapatkan statusnya adalah dikuasai oleh 

negara. Jadi apabila pemegang IUP Eksplorasi berkeinginan menjual mineral atau 

batubara tersebut, maka prosedurnya wajib mengajukan izin sementara untuk 

melakukan pengangkutan dan penjualan. Sehubungan dengan keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan hasil tambang yang tergali itu, maka pemegang izin 

                                                             

20
 Ibid, Penjelasan Pasal 42 ayat (2) 

21
 Ibid, Pasal 42 ayat (3) 

22
 Ibid, Penjelasan Pasal 42 ayat (3) 

23
 Ibid, Pasal 42 ayat (4) 

24
 Ibid, Penjelasan Pasal 42 ayat (4)  
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sementara tersebut diwajibkan untuk membayar iuran produksi kepada negara 

yang secara tidak langsung merupakan pembagian keuntungan
25

. 

2.1.2.2. IUP Operasi Produksi 

IUP Operasi Peroduksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi
26

.  Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan beberapa kegiatan 

meliputi: 

1. Konstruksi 

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 

pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian 

dampak lingkungan
27

. 

2. Penambangan 

Penambangan merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 

3. Pengolahan dan Pemurnian 

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambaangan untuk 

meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan 

dan memperoleh mineral ikutan
28

. 

 

                                                             

25
 Supramono Gatot, Op.Cit., h. 24 

26
 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Op.Cit., Pasal 1 angka (9)  

27
 Ibid, Pasal 1 angka (18)  

28
 Ibid, Pasal 1 angka (20)  
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4. Pengangkutan dan Penjualan 

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 

memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau 

tempat pengolahan dan memurnian sampai tempat penyerahan
29

. Penjualan 

adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan 

mineral atau batubara
30

. 

Sebagaimana halnya IUP Eksplorasi, IUP Oprasi Produksi juga dapat 

dibedakan untuk kepentingan pertambangan mineral logam dan mineral bukan 

logam dengan jangka waktu berlaku yang berbeda-beda sebagai berikut: 

1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun
31

.  Jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun tersebut termasuk jangka waktu untuk 

konstruksi selama 2 (dua) tahun. 

2. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat 

diperpanjang  2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun
32

. 

3. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis 

tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) 

                                                             

29
 Ibid, Pasal 1 angka (21)  

30
 Ibid, Pasal 1 angka (21)  

31
 Ibid, Pasal 47 ayat (1)  

32
 Ibid, Pasal 47 ayat (2)  
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tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) 

tahun
33

.  Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun  tersebut termasuk jangka 

waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. 

4. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 

kali masing-masing 5 (lima) tahun
34

. 

5. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 

(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun
35

.  Jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun ini telah termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 

(dua) tahun. 

Mengenai perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana telah 

dipaparkan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (PP 23/2010) mengatur kembali 

ketentuan tersebut dalam Pasal 45 yaitu sebagai berikut: 

1. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 

paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun  dan paling lambat dalam jangka 

waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. 

 

                                                             

33
 Ibid, Pasal 47 ayat (3)  

34
 Ibid, Pasal 47 ayat (4)  

35
 Ibid, Pasal 47 ayat (5)  
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2. Permohonan tersebut paling sedikit harus dilengkapi: 

a. Peta dan batas koordinat wilayah 

b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 

c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi 

d. Laporan pelaksanaaan pengelolaan lingkungan 

e. Rencana kerja dan anggaran biaya 

f. Neraca sumber daya dan cadangan 

3. Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 

maksimal 2 kali 

4. Apabila pemegang IUP Operasi Produksi telah memperoleh perpanjangan 

sebanyak 2 kali, maka harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi 

kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Terhadap permohonan ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 

apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak 

menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. Penolakan ini akan disampaikan 

paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Minerba, Pemegang IUP 

Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau 

seluruh kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan. 

2.1.2 Pihak yang dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)  

Pihak yang dapat mengajukan IUP adalah: 
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a. Badan Usaha 

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang 

pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
36

.  

Badan usaha yang dimaksud bisa berupa badan usaha swasta, BUMN atau 

BUMD. Badan usaha swasta tersebut meliputi badan usaha swasta dalam 

rangka penanaman modal dalam negeri ataupun dalam rangka penanaman 

modal asing. 

b. Koperasi 

Yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi
37

. 

c. Perseorangan 

Perseorangan dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan Warga 

Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komaditer. 

Badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan IUP akan 

dibebani hak dan kewajiban dalam melaksanakan usaha pertambangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 112 UU Minerba diantaranya 

adalah: 
                                                             

36
 Ibid, Pasal 1 angka (23)  

37
 Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, (Lembaran Negara RI 

Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5355), Pasal 1 ayat (1) 
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a. Hak Pemegang IUP 

1. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik 

kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi 

2. Diperbolehkan untuk memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk 

keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah 

diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi 

kecuali mineral ikutan radioaktif. 

4. Melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham 

Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi 

tahap tertentu. 

5. Dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

6. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik 

kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi 

7. Diperbolehkan untuk memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk 

keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah 

diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi 

kecuali mineral ikutan radioaktif. 

9. Melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham 

Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi 

tahap tertentu. 

10. Dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

 

b. Kewajiban Pemegang IUP 

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik 

2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akutansi Indonesia 

3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara 

4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat 

5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan 

6. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan 

7. Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan 

8. Melaksanakan pengelolaan dan memantauan lingkungan pertambangan, 

termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang 

9. Melakukan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara 

10. Melakukan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha 

pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar 

baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan 

11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan 

karakteristik suatu daerah 

12. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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13. Menyerahkan rencana reklamasi rencana pascatambang pada saat 

mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi 

Produksi 

14. Melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambanag sesuai dengan 

peruntukan lahan pascatambang yang dicantumkan dalam perjanjian 

penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak 

atas tanah 

15. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminana pascatambang 

16. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam 

pelaksanaan penambangan, pengelolahan dan pemurnian, serta 

pemanfaatan mineral dan batubara 

17. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri 

18. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasadalam 

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

19. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi badan usaha wajib 

mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 

20. Menyusun program pengembangn dan pemberdayaan masyarakat yang 

dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

21. Menyerahkan seluruh  data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan 

operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau  Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya 

22. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK 

yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divertasi saham pada 

Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. 

 

2.1.3 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pemberian IUP adalah: 

a. Bupati/Walikota 

Bupati/Walikota mempunyai kewenangan dalam menerbitkan IUP 

apabila WIUP  berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 

b. Gubernur 

Gubernur berwenang untuk menerbitkan IUP apabila WIUP berada 

dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari bupati/Walikota setempat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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c. Menteri 

Menteri berwenang untuk menerbitkan IUP apabila WIUP berapa 

dalam lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur 

dan buptai/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Ketiga pihak tersebut diatas menerbitkan IUP sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. Untuk lebih spesifik, pihak yang berwenang 

menerbitkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut: 

a Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan IUP Eksplorasi 

adalah: 

1. Bupati/Walikota 

Untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota 

dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis pantai 

2. Gubernur 

Untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam satu 

provinsi dan/atau wailayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil 

dari garis pantai 

3. Menteri 

Untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau 

wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai. 

b Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan IUP Operasi 

Produksi adalah: 
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1. Bupati/Walikota 

Bupati/Walikota mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP 

Operasi Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah 

kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis 

pantai. 

2. Gubernur 

Gubernur mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP Operasi 

Produksi apabila lokasi penambangan dan pemurnian, serta pelabuhan 

berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam satu 

provinsi atau wilayah laut sampai dengan dua belas mil dari garis pantai 

setelah mendapat rekomendasi dari  bupati/Walikota setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Menteri 

Menteri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP Operasi 

Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang 

berbeda atau wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai 

setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/Walikota 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2.1.4 Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

Agar dapat diterbitkan IUP maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh calon pemegang IUP. Syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

65 ayat (1) UU Minerba antara lain: 

a. Administratif 

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP badan usaha meliputi: 

1. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham 

c. Surat keterangan domisili 

2. Untuk IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Profil badan usaha 

c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah diserahkan oleh pejabat yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang 

d. Nomor pokok wajib pajak 

e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham 

f. Surat keterangan domisili 
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Persyaratan administratif untuk pemohon IUP koperasi meliputi: 

1. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Susunan pengurus 

c. Surat keterangan domisili 

2. Untuk IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Profil koperasi 

c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan 

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

d. Nomor pokok wajib pajak 

e. Susunan pengurus 

f. Surat keterangan domisili 

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP perorangan meliputi: 

1. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Surat keterangan domisili 

2. Untuk IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan  
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b. Kartu tanda penduduk 

c. Nomor pokok wajib pajak 

d. Surat keterangan domisili 

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP perusahaan firma dan 

perusahaan komoditer meliputi: 

1. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham 

c. Surat keterangan domisili 

2.  Untuk IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan 

batubara: 

a. Surat permohonan 

b. Profil perusahaan 

c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan 

d. Nomor pokok wajib pajak 

e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham 

f. Surat keterangan domisili 

b. Teknis 

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi 

meliputi: 
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1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan 

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun 

2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan 

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku 

secara nasional 

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi 

meliputi: 

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan 

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku 

secara nasional 

2. Laporan lengkap eksplorasi 

3. Laporan studi kelayakan 

4. Rencana reklamasi dan pascatambang 

5. Rencana kerja dan anggaran biaya 

6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi 

produksi 

7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling sedikit 3 tahun 

c. Lingkungan 

Persyaratan Lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi 

meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Persyaratan Lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi 

Produksi meliputi: 

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

d. Finansial  

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi 

meliputi: 

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang 

WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 

atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran 

pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan aas 

permohonan wilayah 

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi 

Produksi meliputi: 

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 

2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir 

3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran 

lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. 
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IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu: 

1. Pemberian WIUP 

2. Pemberian IUP 

Dalam pengajuan permohonan IUP Eksplorasi maka apabila pemohon telah 

mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, permohon harus menyampaikan 

permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 

sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja 

setelah penetapan pengumuman pemenag lelang WIUP. 

Dalam pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi maka setelah 

memenuhi syarat, pemohon dapat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi 

kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 

masing-masing. 

2.1.5 Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan 

IUP dapat berakhir karena beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Dikembalikan 

Dalam hal ini pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP 

dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai alasan yang 

jelas. Pengembalian ini dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, 

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenagannya dan setelah 

memenuhi kewajibannya 
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2. Dicabut 

IUP dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 

sesuai dengan kewenangannya apabila: 

a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP 

serta peraturan perundang-undangan.  

Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kewajiban-

kewajiban yang tertulis dalam dokumen IUP saja namun juga termasuk 

seluruh kewajiban yang diatur dalam UU Minerba. Bahkan tidak hanya 

sebatas pada UU Minerba, karena dalam UU Minerba sendiri mengakui 

ada beberapa ketentuan dalam undang-undang lain yang perlu dipatuhi 

diantaranya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 

Lingkungan Hidup) dan juga beberapa peraturan terkait seperti Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 

PTUN). 

Beberapa kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Kewajiban pemegang IUP
38

 

No Kewajiban Landasan Hukum 

1 Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang 

baik Pasal 95 UU 

Minerba 2 Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akutansi 

Indonesia 

                                                             

38
 Tabel kewajiban pemegang IUP disarikan oleh Penulis dari Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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3 Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 

dan/atau batubara 

4 Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat setempat 

5 Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan 

6 Melaksanakan ketentuan keselamatan dan 

kesehatan kerja pertambangan 

Pasal 96 UU 

Minerba 

7 Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan 

8 Melaksanakan pengelolaan dan memantauan 

lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan 

reklamasi dan pasca tambang 

9 Melakukan upaya konservasi sumber daya mineral 

dan batubara 

10 Melakukan pengelolaan sisa tambang dari suatu 

kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, 

cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu 

lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan 

11 Menjamin penerapan standar dan baku mutu 

lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu 

daerah 

Pasal 97 UU 

Minerba 

12 Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung 

sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 98 UU 

Minerba 

13 Menyerahkan rencana reklamasi rencana 

pascatambang pada saat mengajukan permohonan 

IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi 

Pasal 99 UU 

Minerba 
14 Melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca 

tambanag sesuai dengan peruntukan lahan 

pascatambang yang dicantumkan dalam perjanjian 

penggunaan tanah antara pemegang IUP atau 

IUPK dan pemegang hak atas tanah 

15 Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana 

jaminana pascatambang 

Pasal 100 UU 

Minerba 

16 Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 

dan/atau batubara dalam pelaksanaan 

penambangan, pengelolahan dan pemurnian, serta 

pemanfaatan mineral dan batubara 

Pasal 102 UU 

Minerba 

17 Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil 

penambangan dalam negeri 

Pasal 103 UU 

Minerba 

18 Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja 

setempat, barang, dan jasadalam negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 106 UU 

Minerba 

19 Dalam melakukan kegiatan operasi produksi badan 

usaha wajib mengikutsertakan pengusaha lokal 

yang ada di daerah tersebut sesuai dengan 

Pasal 107 UU 

Minerba 
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ketentuan perundang-undangan 

20 Menyusun program pengembangn dan 

pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan 

kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat 

Pasal 108 UU 

Minerba 

21 Menyerahkan seluruh  data yang diperoleh dari 

hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada 

Menteri, Gubernur, atau  Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya 

Pasal 110 UU 

Minerba 

22 Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha 

pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki 

oleh asing wajib melakukan divertasi saham pada 

Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

usaha swasta nasional 

Pasal 112 UU 

Minerba 

23 Dalam IUP Operasi Produksi wajib memuat 

ketentuan sekurang-kurangnya: nama perusahaan, 

luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, modan investasi, jangka waktu 

berlakunya IUP, jangka waktu tahap kegiatan, 

penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan 

hidup termasuk reklamasi dan pascatambang,dana 

jaminan reklamasi dan pascatambang, 

perpanjangan IUP, hak dan kewajiban pemegang 

IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, 

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak yang 

terdiri atas iuran produksi, penyelesaian 

perselisihan, keselamatan dan kesejahteraan kerja, 

konservasi mineral dan batubara, pemanfaatan 

barang jasa dan tehnologi dalam negeri, penerapan 

kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan 

yang baik, pengembangan tenaga kerja Indonesia, 

pengelolaan data mineral atau batubara, dan 

penguasaan pengembangan serta penerapan 

teknologi pertambangan mineral atau batubara. 

Pasal 39 ayat (2) UU 

Minerba 

24 Memenuhi persyaratan administratif, teknis, 

lingkungan dan finansial  

Pasal 23-27 UU 

Minerba 

25 Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas 

tanah dalam WIUP atau WIUPK 

Pasal 136 UU 

Minerba 

26 Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan 

berdasarkan RPPLH 

Pasal 12 UU 

Lingkungan Hidup 

27 Penguasaan dan pemanfaatan pertambangan harus 

sesuai dengan asas-asas pengelolaan lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 2 UU 

Pasal 2 UU 

Lingkungan Hidup 
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Lingkungan Hidup. Asas-asas ayng dimaksud 

diantaranya adalah: tanggung jawab negara, 

kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan 

keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-

hatian, keadilan, ekoregion, keaneka ragaman 

hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan  

lokal lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan 

yang baik, dan otonomi daerah. 

28 Karena usaha pertambangan merupakan usaha 

yang tergolong memiliki dampak pentinga dalam 

lingkungan hidup maka, usaha ini wajib untuk 

memiliki amdal 

Pasal 22 UU 

Lingkungan Hidup 

29 Dalam menjalankan usaha pertambangan juga 

diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan yang 

diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 36 UU 

Lingkungan Hidup 

30 Melakukan analisis resiko lingkungan hidup Pasal 47 UU 

Lingkungan Hidup 

31 Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mengendalikan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup 

Pasal 67 UU 

Lingkungan Hidup 

32 Memberikan informasi  yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu Pasal 68 UU 

Lingkungan Hidup 33 Menaati ketentuan mengenai baku mutu 

lingkungan hidup dan/atau ketentuan baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

 

Selain kewajiban tersebut diatas pemegang IUP Operasi Produksi 

juga harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam dokumen IUP 

Operasi Produksi yaitu: 

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP 

berada 

2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan 

IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah 

melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah 

IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 

3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga 

menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

4. Melaporkan rencana investasi 
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5. Menyampaikan rencana reklamasi 

6. Menyampaikan rencana pasca tambang 

7. Menyampaikan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang) 

8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang 

meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun 

berjalan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan 

kepada: 

a. Menteri dan Gubernur apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Bupati/Walikota; 

b. Menterti dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Gubernur; 

c. Gubernur dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Menteri. 

9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan 

takwim secara berkala kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota  

dengan tembusan kepada: 

a. Menteri dan Gubernur apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Bupati/Walikota; 

b. Menterti dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Gubernur; 

c. Gubernur dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Menteri. 

10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) 

tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi 

Produksi akan diberikan peringatan tertulis 

11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan 

Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada 

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 

13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB 

kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 

14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

15. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan 

produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang)  2 (dua) tahun 

sebelum kegiatan produksi berakhir 

18. Mengangkat seorang Kepala Tehnik Tambang yang bertanggung jawab 

atas kegiatan IUP Operaasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan 
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Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Pertambangan serta Peengelolaan Lingkungan Pertambangan 

19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah 

mencapai 70% yang direncanakan 

20. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan produksi harus diajukan 

2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin IUP Operasi Produksi 

dengan disertai pemenuhan persyaratan 

21. Kelalaian atas ketentuan tersebut dalam butir 20, mengakibatkan IUP 

Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha 

pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan sejak berakhirnya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi 

harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali 

benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum 

22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, 

pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset 

pemegang IUP menjadi milik pemerintah 

23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan 

keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah 

24. Pemegang IUP Operasi Produksi memperbolehkan dan menerima 

apabila sewaktu-waktu pemerintah melakukan pemeriksaan 

25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik 

26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia 

27. Melaporkan pelaksanaan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat 

setempat secara berkala 

28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa 

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada 

di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa 

pertambangan lokal dan/atau nasional 

31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliansinya  dalam 

bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali 

dengan izin Menteri 

32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang 

33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP 

Operasi Produksi kepada Menteri, Gubenrnur, Bupati/Walikota dengan 

tembusan kepada: 

a. Menteri dan Gubernur apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Bupati/Walikota; 

b. Menterti dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Gubernur; 

c. Gubernur dan Bupati/Walikota apabila IUP Operasi Produksi yang 

diterbitkan oleh Menteri. 
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34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan 

aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan 

sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi 

Produksi 

35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan 

yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi 

36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar 

38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari menteri 

39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri 

40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain 

meliputi: 

a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan 

b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara 

c. Fasilitas-fasilitas bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-

pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-

tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, 

bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan 

peralatan bongkar muat 

d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi 

jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-

pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, 

hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-

fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan 

telegraph dan telepon 

e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-

toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, 

fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk 

tanggungan pegawai tersebut 

f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi 

pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga 

air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, 

saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem 

pembuangan limbah, air buangan pabrik, dan air buangan rumah 

tangga 

g. Fasilitas-fasilitas lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas 

bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi 

h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan 

yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang 

berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau 

melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang 

sifatnya insidentil 
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b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

UU Minerba. 

Selain melanggar beberapa kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam 

pokok bahasan sebelumnya, IUP juga dapat dicabut apabila pemegangnya 

terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam 

hal ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha 

pertambangan, sebagaimana disebutkan dalam UU Minerba. Beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa adanya IUP, IPR, atau IUPK. 

2. Menyampaikan secara tidak benar dan menyampaikan keterangan 

palsu atas laporan temuan mineral atau batubara yang tergali, 

laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara 

berkala (bagi memegang IPR), laporan hasil penjualan mineral 

dan/atau batubara yang tergali , laporan atas seluruh data yang 

diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi, laporan tertulis 

dan berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan. 

3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dan IUPK 

4. Setiap orang yang mempunyai IUP Ekplorasi tetapi melakukan 

kegiatan operasi produksi 

5. Pemegang IUP Opersai Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang 

menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari 

pemegang pemegang IUP, IUPK atau izin sebagai mana dimaksud 

dalam UU Pertambangan. 

6. Setiap orang yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari 

pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat. 

 

Selain tindak pidana yang ada didalam UU Minerba, tindak pidana 

yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertambangan juga terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan, beberapa diantaranya: 
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Tabel 2. Tindak Pidana dan Sanksi sesuai Subyek Hukum
39

 

Perbuatan Yang 

Dilarang 

Sanksi Pidana Sesuai Subyek Hukum 

Orang 

Perseorangan 

Orang 

Perseorangan 

Dalam/Sekitar 

Kawasan 

Hutan 

Korporasi Pejabat 

Menebang 

pohon dalam 

kawasan hutan: 

a. tidak sesuai 

izin (Pasal 12 

huruf a) 

b. tanpa 

memiliki izin 

pejabat 

berwenang 

(Pasal 12 huruf 

b) 

c. secara tidak 

sah 

(Pasal 12 huruf 

c) 

Sengaja: Pidana 

Penjara 

minimal  1 th 

maksimal 5 th 

serta denda 

min Rp. 500 jt 

mak Rp.  2,5 M 

(Pasal 82 (1)) 

Pidana Penjara 

minimal   3 bln 

maksimal 2 

th serta denda 

min Rp.500 Rb 

mak Rp.500 jt 

(Pasal 82 (2)) 

 

Pidana 

Penjara 

minimal   5 

th maksimal 

15 th serta 

denda 

min  Rp. 5 

M mak Rp. 

15  M 

(Pasal 82 

(3)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

memuat, 

membongkar, 

mengeluarkan, 

mengangkut, 

menguasai, 

dan/atau 

memiliki 

hasil 

penebangan di 

kawasan hutan 

tanpa izin 

(Pasal 12  huruf 

d) 

Sengaja: Pidana 

Penjara 

1 s/d 5 th 

serta denda 

min Rp. 500 jt 

mak Rp.  2,5 M 

(Pasal 83 (1)) 

Kelalaian: 

Pidana Penjara 

8 bln.  s/d  3 th. 

serta denda 

Rp 10 jt s/d 1M 

(Pasal 83 (2)) 

 Pidana 

Penjara 

minimal   5 

th maksimal 

15 th serta 

denda 

min  Rp. 5 

M mak  Rp. 

15 M 

(Pasal 83 

(4)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

                                                             

39
 Tabel diambil dari  http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-

bidang-kehutanan-dalam.html 
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mengangkut, 

menguasai, atau 

memiliki hasil 

hutan kayu yg 

tidak dilengkapi 

SKSHH; 

dan/atau 

(Pasal 12  huruf 

e) 

memanfaatkan 

hasil hutan kayu 

yang diduga 

berasal dari hasil 

pembalakan liar 

(Pasal 

12  huruf  h) 

Sengaja: Pidana 

Penjara 

1 s/d 5 th 

serta denda 

500 jt s/d 2.5 M 

(Pasal 83 (1)) 

Kelalaian: 

Pidana Penjara 

8 bln.  s/d  3 th. 

serta denda 

Rp 10 jt s/d 1M 

(Pasal 83 (2)) 

Sengaja/lalai: 

Pidana Penjara 

Minimal  3 bln 

maksimal 2 th 

serta denda 

min. Rp.500 rb 

mak. Rp. 

1M (Pasal 83 

(3)) 

 

Pidana 

Penjara 

minimal   5 

th maksimal 

15 th serta 

denda 

min  Rp. 5 

M mak  Rp. 

15 M 

(Pasal 83 

(4)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

membawa alat-

alat yang lazim 

digunakan untuk 

menebang, 

memotong, atau 

membelah 

pohon di dalam 

kawasan hutan 

tanpa izin 

pejabat yang 

berwenang 

(Pasal 12 huruf 

f) 

Sengaja: 

Pidana Penjara 

1 s/d 5 tahun 

serta denda 

250 jt s/d 5 M 

(Pasal 84 (1)) 

Lalai 

Pidana Penjara 

8 bulan s/d 2 th 

serta denda 

10 jt  s/d  1 M 

(Pasal 84 (2)) 

Penjara 

3 bulan s/d 2 

th dan/atau 

denda Rp.10 jt 

s/d 1M 

(Pasal 84 (3)) 

 

Penjara 

minimal 5 th 

maksimal 15 

th serta 

denda min. 

Rp.2 M mak. 

Rp. 15 M 

(Pasal 84 

(4)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

membawa alat-

alat berat 

dan/atau alat-alat 

lainnya yang 

lazim atau patut 

diduga akan 

digunakan untuk 

mengangkut 

hasil hutan di 

dalam kawasan 

hutan tanpa izin 

Sengaja 

Pidana Penjara 

Minimal 2 th 

Maksimal 10 th 

serta denda 

minimal Rp.2 M 

maksimal  10 M 

(Pasal 85 (1)) 

 

- Pidana 

Penjara 

minimal 5 

th. maksimal 

15 th. serta 

denda min 

Rp. 5 M mak 

Rp. 15 M 

(Pasal 85 

(2)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS 
PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI

ANISA DENY SETIAWATI



53 
 

 
 

pejabat yang 

berwenang 

(Pasal 12 huruf 

g) 

mengedarkan 

kayu 

hasil 

pembalakan liar 

melalui darat, 

perairan, atau 

udara; 

(Pasal 12 huruf 

i) 

menyelundupkan 

kayu yang 

berasal dari atau 

masuk ke 

wilayah RI 

melalui sungai, 

darat, laut, atau 

udara 

(Pasal 12 huruf 

j) 

Sengaja: 

Pidana Penjara 

minimal 1 tahun 

maksimal 5 th 

serta denda 

min.  Rp. 500 

Jt. Mak. Rp. 2.5 

M 

(Pasal 86 (1)) 

 

- Pidana 

Penjara 

minimal 5 

thn, 

maks 15 thn 

serta denda 

min. Rp. 5 

M 

mak. Rp. 15 

M 

(Pasal 86 

(2)) 

 

Pidana 

ditambah 

1/3 dari 

ancaman 

pidana 

pokok 

(Pasal 

107) 

 

 

Selain ketentuan di atas masih ada lagi ketentuan pidana yang 

berkaitan dengan kegiatan pertambangan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 97-120 UU Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lain 

yang terkait. 

Dikatakan bahwa syarat pencabutan adalah pemegang IUP 

melakukan tindak pidana, ini berarti bahwa tindak pidana yang dimaksud 

harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan. Setelah mendapatkan 

kekuatan hukum tetap bahwa pemegang izin memang terbukti secara sah 

dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana dalam kegiatan 

usahaan pertambangan maka pencabutan izin barulah bisa dilakukan. Jadi 
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pencabutan izin tidak boleh serta merta dilakukan apabila pemegang izin 

masih belum benar-benar terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana. 

c. Pemegang IUP dinyatakan pailit 

Pailit merupakan suatu keadaan dimana pemegang IUP tidak dapat 

membayar lunas hutang kepada kreditornya yang lebih dari satu. 

Pernyataan pailit ini tentunya harus dinyatakan dalam sidang perkara 

kepailitan di Pengadilan Niaga. Akan tetapi status pailit tersebut tidak 

serta merta berakibat pada pencabutan izin karena sengketa kepailitan 

tidak berhenti setelah pengadilan memutus pailit tapi masih bisa diajukan 

upaya hukum.  Mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan pailit 

serta penyelesaian sengketa kepailitan lebih lanjut dapat dilihat dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Hutang. 

3. Habis masa berlakunya 

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak 

diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau 

pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi pernyaratan, IUP tersebut berakhir. 

Apabila IUP telah berakhir maka pemegang IUP wajib mengembalikan IUP 

tersebut kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya. Selain itu pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang 

diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, 

atau Bupati/Walikota. 
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2.1 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 

Wilayah Izin Usaha Pertambanan (WIUP) sangat berkaitan dengan Izin 

Usaha Pertambangan, karena untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan maka 

pemohon harus terlebih dahulu memperoleh WIUP. Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan 

kepada pemegang IUP
40

. 

2.2.1 Jenis Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

WIUP yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis 

diantaranya: 

1. WIUP Radioaktif 

2. WIUP Mineral Logam 

3. WIUP Batubara 

4. WIUP Mineral bukan Logam 

5. WIUP Batuan 

Untuk menerbitkan WIUP tersebut diatas dilakukan dengan perosedur yang 

beda yaitu untuk WIUP radioaktif prosedur perolehannya akan diatur lebih lanjut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, WIUP  mineral logam dan batubara 

diperoleh dengan cara lelang dan WIUP bukan logam dan batuan diperoleh 

dengan cara pengajuan permohonan wilayah. 

 

                                                             

40
 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Op.Cit., Pasal 1 angka (31)  
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2.2.2 Kewenangan dan Prosedur Pemberian Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan 

Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pemberian WIUP sesuai 

dengan jenis bahan galiannya adalah: 

a. WIUP mineral logam dan batubara 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memperoleh WIUP 

mineral logam dan batubara dilakukan dengan prosedur lelang. Sebelum masuk 

dalam tahap pelelangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya menyampaikan pengumuman secara terbuka terkait dengan 

WIUP yang akan dilelangkan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan 

sebelum pelaksanaan lelang. Selain itu sebelum melakukan lelang Menteri harus 

mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur dan bupati/Walikota, 

sedangkan Gubernur harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari 

bupati/Walikota. Rekomendasi tersebut diberikan paling lama lima hari kerja 

setelah diterimanya permontaan rekomendasi. 

Setelah itu barulah masuk dalam tahap pelaksanaan lelang. Dalam 

pelaksanaan lelang maka tahap pertama yang dilakukan adalah pembentukan 

panitia lelang. Panitia lelang tersebut dibentuk oleh: 

1. Bupati/Walikota 

Bupati/Walikota membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada 

dalam satu wilayah kabupaten/kotan dan/atau wilayah laut sampai dengan 

empat mil dari garis pantai. 
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Panitia lelang yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota beranggotakan 

lima orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral 

dan/atau batubara. 

2. Gubernur  

Gubernur membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada di lintaas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau wilayah laut empat mil 

sampai dua belas mil dari garis pantai. 

Panitia lelang yang ditetapkan oleh Gubernur beranggotakan gasal dan 

paling sedikit lima orang yang memiliki kompetensi di bidang 

pertambangan mineral dan/atau batubara. 

3. Menteri 

Menteri membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada di lintaas 

privinsi dan/atau wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai. 

Panitia lelang yang ditetapkan oleh Menteri beranggotakan gasal dan 

paling sedikit tujuh orang yang memiliki kompetensi di bidang 

pertambangan mineral dan/atau batubara. 

Tugas dan wewenang dari panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau 

batubara adalah sebagai beikut: 

1. Menyiapkan lelang WIUP 

2. Menyiapkan dokumen lelang WIUP 

3. Menyusun jadwal lelang WIUP 

4. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP 
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5. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak dua kali apabila peserta 

lelang WIUP hanya satu 

6. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP 

7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk 

8. Melaksanakan lelang WIUP 

9. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan 

pemenang lelang WIUP 

Setelah panitia terbentuk maka selanjutnya panitia melakukan penawaran 

kepada peserta lelang, untuk mengikuti tahap ini maka ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi oleh peserta lelang diantaranya: 

1. Administratif 

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh peserta lelang 

WIUP meliputi: 

a. Untuk badan usaha, paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disampaikan panitia lelang 

2. Profil badan usaha 

3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang 

berwenang 

4. Nomor pokok wajib pajak 

b. Untuk koperasi, paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 

2. Profil koperasi 
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3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

4. Nomor pokok wajib pajak 

c. Untuk orang perorangan paling sedikit meliputi: 

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 

2. Kartu tanda penduduk 

3. Nomor pokok wajib pajak 

d. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komaditer paling sedikit 

meliputi:  

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 

2. Profil perusahaan 

3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan 

4. Nomor pokok wajib pajak 

2. Teknis 

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta lelang WIUP 

meliputi: 

a. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang 

pertambangan mineral atau batubara paling sedikit tiga tahun, atau 

bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan 

induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang 

pertambangan 
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b. Mempunyai paling sedikit satu orang tenaga ahli dalam bidang 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 

tiga tahun 

c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan empat tahun 

eksplorasi 

3. Finansial 

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh peserta lelang WIUP 

meliputi: 

a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik 

b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai 

di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi 

atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah 

berakhir 

c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu 

paling lambat lima hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang 

Apabila syarat tersebut diatas telah dipenuhi oleh peserta lelang, maka 

panitia lelang akan melakukan proses pelelangan. Proses atau prosedur lelang 

diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (PP 77/2014) 

tentang Perubahan Ketiga atas PP 23/2010 yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumumam prakualifikasi 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi 

4. Evaluasi prakualifikasi 
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5. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi 

6. Penetapan hasil prakualifikasi 

7. Pengumuman hasil prakualifikasi 

8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 

9. Pengambilan dokumen lelang 

10. Penjelasan lelang 

11. Pemasukan penawaran harga 

12. Pembukaan sampul 

13. Penetapan peringkat 

14. Penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan 

penawaran harga dan pertimbangan teknis 

15. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. 

Ketentuan mengenai penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam poin 

10 diatas wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan 

WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa: 

a. Lokasi 

b. Koordinat 

c. Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara 

d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan 

e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada 

f. Status lahan. 

Setelah prosedur lelang selesai maka panitia lelang sesuai dengan  

kewenangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat 
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memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus 

prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang 

disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan 

penjelasna lelang. Apabila peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan 

kunjungan lapangan mengikut sertakan warga negara asing wajib memenuhi 

persyaratan sesuai dengan kertetuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya 

yang diperlukan dalam proses kunjungan lapangan ini dibebankan kepada peserta 

pelelangan WIUP. Jangka waktu prosedur pelelangan ini paling lama tiga puluh 

lima hari sejak pemasukan penawaran harga. 

Setelah seluruh proses pelelangan selesai maka hasil pelaksanaan lelang 

WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikotasesuain dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang 

lelang. Selanjutnya pemenang lelang akan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, 

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

b. WIUP mineral bukan logam dan batuan 

Bebeda dengan prosedur perolehan WIUP mineral logam dan batubara 

yang dilakukan dengan prosedur lelang, prosedur perolehan WIUP mineral 

bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan sistem permohonan 

wilayah. Permohonan ini ditujukan kepada: 

1. Bupati/Walikota 

Permohonan diajukan kepada Bupati/Walikota apabila WIUP 

yang dimohonkan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota 

dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis pantai. 
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2. Gubernur 

Permohonan diajukan kepada Gubernur apabila WIUP yang 

dimohonkan berada di dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam 

satu provinsi dan/atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua 

belas mil dari garis pantai. 

3. Menteri 

Permohonan diajukan kepada Menteri apabila WIUP yang 

dimohonkan berada di dalam lintas wilayah provinsi dan/atau 

wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai. 

Sebelum pihak yang berwenang dalam pemberian WIUP tersebut diatas 

memberikan WIUP kepada pemohon WIUP pihak tersebut harus mendapatkan 

rekomendasi. Apabila WIUP diberikan oleh Menteri maka Menteri harus 

mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Apabila WIUP diberikan oleh Gubernur maka Gubernur harus mendapatkan 

rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota. Rekomendasi tersebut 

diberikan oleh Gubernur atau Bupati/walokota dalam jangka waktu paling lama 

lima hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. 

Pemohon WIUP yang lebih dulu memenuhi persyaratan koordinat geografis 

lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem infirmasi geografi yang berlaku 

secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, 

memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. 

Setelah diterimanya permohonan WIUP, dalam jangka waktu paling lama 

sepuluh hari kerja maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 
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kewenangannya wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas 

permohoanan tersebut.  

Apabila pejabat yang berwenang memutuskan untuk menerima  

permohonan WIUP maka penerimaan tersebut harus disampaikan kepada 

pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan 

koordinat WIUP. Namun apabila pihak yang berwenang menolak permohonan 

WIUP, penolakan tersebut harus disampaikan secara tetulis kepada pemohon 

WIUP disertai dengan alasan penolakan. 

2.3. Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam 

Hak penguasaan negara atas sumber daya alam diperoleh dari ketentuan 

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu  “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Apabila ditinjau dari teori kekuasaan negara menurut 

Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi 

kekuasaaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan 

kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum
41

. Sedangkan 

menurut JJ.Rousseau kekuasaan negara sebagai suatu badan organisasi rakyat 

bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang esensinya 

merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan 

bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu
42

. Jadi yang dimaksud 

                                                             

41
 Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Jakarta, Bina Aksara, 1984, 

h. 99 

42
 R. Wiratno, dkk, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, Jakarta, PT 

Pertambangan, 1958, h.176 
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dengan kekuasaan negara dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah untuk 

mengatur, mengurus dan memelihara pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

Keterikatan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut
43

: 

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat 

(kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam 

atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat 

dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan 

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya 

dalam menikmati kekayaan alam. 

Sedangkan konsep penguasaan negara yang terdapat dalam putusan MK 

terkait kasus pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam, 

kekuasaan negara dimaknai sebagai berikut : 

“hak menguasai negara (HMN), bukan dalam makna negara memiliki, tetapi 

dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), 

melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), 

                                                             
43

 Mawuntu JR, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal,  Juni 2012, h.16 
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melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan 

(toezichthoundendaad)
44

.” 

Jadi yang dimaksud dengan hak menguasai oleh negara bukan berarti bahwa 

negara memiliki sumber daya alam yang ada tetapi negara hanya diberi 

kewenangan untuk mengusahakan sumber daya alam tersebut semata-mata untuk 

mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat. 

Jika dikaitkan dengan pertambangan maka wujud dari hak kekuasaan negara  

adalah negara diberi hak untuk melakukan pengusahaan terhadap bahan tambang 

yang dimiliki Indonesia. Bentuk pengusahaan atas bahan tambang ini dapat 

dilakukan sendiri oleh pemerintah atau pemerintah juga diperbolehkan untuk 

melimpahkan kepada pihak lain. Pelimpahan tersebut tidak diberikan secara 

sertamerta tetapi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dengan 

pengawasan yang ketat oleh pemerintah. 

Pada awal kemerdekaan Indonesia bentuk pelimpahan kewenangan ini 

dilakukan dalam bentuk pemberian konsesi, namun sekarang bentuk pelimpahan 

pengusahaan pertambangan dilakukan dengan sistem pemberian izin.  

2.4. Perbedaan Sistem Konsesi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Terdapat banyak perbedaan pengaturan usaha pertambangan pada UU 

Pokok Pertambangan yang menggunakan sistem konsesi dengan UU Minerba 

yang menggunakan sistem pemberian izin.  Beberapa perbedaan tersebut dapat 

kita lihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Perbandingan Sistem Konsesi dengan IUP
45

 

                                                             

44
 Faiz, “Penafsiran Konsep Penguasaan Negara”,  http://jurnalhukum.blogspot.com, 8 

Oktober 2006, h.1, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2015.  
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 UU Pokok Pertambangan UU Minerba 

Bentuk 

pelimpahan 

kewenangan 

Pemberian Kuasa (Pasal 15) Pemberian IUP (Pasal 35) 

Pelaku  

  

  

  

  

  

  

  

  

Usaha pertambangan dapat 

dilaksanakan oleh : 

a. Instansi Pemerintah yang 

ditunjuk oleh Menteri; 

b. Perusahaan Negara; 

c. Perusahaan Daerah; 

d. Perusahaan dengan modal 

bersama antara Negara dan 

Daerah; 

e. Koperasi; 

f. Badan atau perseorangan 

swasta yang memenuhi 

syarat-syarat; 

g. Perusahaan dengan modal 

bersama antara Negara 

dan/atau Daerah dengan 

Koperasi 

dan/atau Badan/Perseorangan 

Swasta yang memenuhi 

syarat-syarat; 

h. Pertambangan Rakyat. 

(Pasal 5) 

IUP diberikan kepada: 

a. Badan Usaha; 

b. Koperasi; 

c. Perseorangan. 

(Pasal 38) 

 

Tahapan Usaha 

Pertambangan 

Usaha pertambangan bahan-

bahan galian dapat meliputi : 

a. penyelidikan umum; 

b. eksplorasi; 

c. eksploitasi; 

d. pengolahan dan pemurnian; 

e. pengangkutan; 

f. penjualan; 

(Pasal 14) 

a. Penyelidikan Umum; 

b. Eskplorasi; 

c. Studi Kelayakan; 

d. Kegiatan Konstruksi; 

e. Penambangan; 

f. Pengolahan dan 

Pemurnian; 

g. Pengangkutan dan 

Penjualan. 

(Pasal 36) 

Berakhirnya  Kuasa pertambangan berakhir 

: 

a. karena dikembalikan; 

b. karena dibatalkan; 

c. karena habis waktunya. 

IUP Berakhir karena: 

a. Dikembalikan; 

b. Dicabut; 

c. Habis masa berlakunya. 

(Pasal 117) 

                                                                                                                                                                       

45
 Tabel Perbandingan disarikan oleh Penulis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1967 tentang Pokok Perambnagan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
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(Pasal 20) 

Penyelesaian 

Sengketa 

Karena diberikan dalam 

bentuk kontrak maka 

penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan melalui arbitrase 

dan/atau Pengadilan 

Diselesaikan melalui 

pengadilan dan arbitrase 

dalam negeri (Pasal 154). 

Karena merupakan KTUN, 

maka penyelesaian sengketa 

juga dimungkinkan pada 

PTUN. 

Hubungan 

Hukum 

Hubungan kontraktual. 

Hubungan hukum pemerintah 

dan pelaku usaha dalam hal 

ini seimbang, didasarkan pada 

status pemerintah sebagai 

pemegang wewenang atributif 

dan hak istimewa   

Dalam posisi tidak 

seimbang. Pemerintah 

sebagai pemberi izin 

mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi dari pelaku 

usaha sebagai pemegang 

izin. 

  

Meskipun sekarang usaha pertambangan didasarkan pada sistem izin, 

kontrak (berdasarkan  UU Pokok Pertambangan) yang masih belum habis jangka 

waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Minerba tetap diberlakukan 

sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Pemberlakuan kontrak tersebut diiringi 

dengan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian pasal dalam kontrak dengan 

peraturan yang berlaku sekarang. Jadi kontrak tersebut masih diakui 

keberlakuannya dan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat 

dilakukan melalu badan arbitrase ataupun pengadilan.  
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