
52 

BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Pengantar

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pelaksana kebijakan

Domestic Market Obligation (DMO). Dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut tentunya memiliki arah dan tujuan yang jelas agar pelaksanaan kebijakan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi misi, tugas dan fungsi serta kebijakan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Dari sedikit uraian diatas, maka misi dari bab ini adalah pertama, berusaha 

menguraikan profil dari Ditjen Minerba, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

visi-misi, tujuan, sasaran, program kerja, kebijakan, tugas dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Kedua, berusaha menguraikan ruang lingkup pengambilan kebijakan 

DMO. Ketiga, berusaha menguraikan tentang peta persebaran batubara di 

Indonesia. Keempat, berusaha menganalisis sumber daya batubara yang tersedia di 

Indonesia serta. Kelima berusaha menjabarkan siapa saja badan usaha 

pertambangan di Indonesia 

B. Profil Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM

1. Visi dan Misi

Visi  “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 
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Misi 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya ,maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara  kepulauan 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dan 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 

2.  Kebijakan 

1.  Melaksanakan  prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk  

kebutuhan  dalam negeri 

2. Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan 

pertambangan (regulasi pendukung UU Minerba, sanksi pelanggaran 

ketentuan, dll) 

3. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan 

4. Mendorong peningkatan investasi  dan penerimaan negara 
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5. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil 

tambang (a.l. pengolahan, pemurnian,local content, local expenditure, 

tenaga kerja dan CSR) 

6. Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang) 

Berdasarkan uraian diatas tentang arah kebijakan Ditjen Minerba untuk 

mendukung cita-cita Ditjen Minerba dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada di Indonesia melalui beberapa kebijakan yang 

telah sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa menurut Ditjen Minerba ada enam 

kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut. 

Diantaranya adalah prioritas pemenuhan mineral maupun batubara didalam 

negeri, adanya kepastian hokum tentang pelaksanaan pertambangan, 

pengawasan terhadap seluruh badan usaha pertambangan yang memiliki 

dampak sangat besar terhadap dunia pertambangan, meningkatkan nilai 

tambah mineral dan batubara untuk meningkatkan penerimaan Negara serta 

menjaga kelestarian lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan yang pada 

dasarnya adalah merubah kondisi bentang alam. 

Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang 

sebagaimana disebutkan pada undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 

bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui 

Ditjen Minerba hendaknya memahami makna dari undang-undang tersebut. 

Bahwasannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 
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tersebut pemerintah harus tetap berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat 

sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk memberi kesejahteraan bagi 

rakyatnya.  

Dalam kaitannya dengan visi dan misi pemerintah, maka kebijakan 

yang diterapkan oleh pemerintah telah mengacu pada visi-misi yang ada. 

Seperti kebijakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara dalam negeri 

yang hal ini sudah sesuai dengan misi pemerintah untuk mengamankan 

sumber daya baik mineral maupun batubara. Hal ini didukung dengan adanya 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang pengutamaan 

pasokan mineral dan batubara untuk dalam negeri.  

Selain itu kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian dan 

transparansi dalam kegiatan pertambangan memberikan keteraturan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mana hal ini selaras 

dengan misi pemerintah tentang mewujudkan masyarakat maju yang 

berkesinambungan, demokratis berlandaskan hukum. Artinya pemerintah 

dalam pengelolaan pertambangan harus berlandaskan regulasi yang ada. Hal 

ini sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut diatur secara 

keseluruhan terkait pengelolaan pertambangan baik dari eksplorasi hingga 

reklamasi. 

Tidak hanya itu kebijakan peningkatan pengawasan dan pembinaan 

yang dimaksud adalah dilakukan untuk sektor pertambangan mineral dan 

batubara untuk mewujudkan keamanan nasional yang didalamnya termasuk 
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keamanan terhadap sumber daya alam untuk keberlanjutan yang selaras 

dengan misi pemerintah dalam mengamakan sumber daya alam. Sama halnya 

dengan pengelolaan pertambangan, hal ini juga diatur di Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009  Pasal 139 tentang Pengawasan dan Pembinaan. 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan pengembangan 

badan usaha pertambangan, maka pemerintah dalam hal ini membuat 

kebijakan terkait dengan investasi dan peningkatan penerimaan negara. 

Kedua hal ini menjadi pertimbangan pemerintah karena dalam mewujudkan 

kemandirian ekonomi sebuah negara diperlukan peningkatan penerimaan 

negara yang salah satunya dari sektor pertambangan. Hal ini selaras dengan 

misi pemerintah terkait cita-cita Indonesia dalam mewujudkan kemandirian 

ekonomi. 

Selaras dengan kebijakan peningkatan penerimaan negara, maka 

pemerintah juga memiliki kebijakan tentang peningkatan nilai tambah 

mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai jualnya baik didalam maupun 

diluar negeri. Namun kebijakan ini tidak dijelaskan secara jelas maupun 

abstrak oleh pemerintah namun yang dipahami oleh penulis bahwa kebijakan 

ini didasarkan pada peningkatan penerimaan negara. 

Akan tetapi pada kebijakan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan 

dan pemantauan area pasca tambang yang merupakan tanggungjawab 

pemerintah dalam mengembalikan kelestarian lingkungan. Tidak dipaparkan 

dalam misi pemerintah. Padahal pengelolaan area pasca tambang wajib 

dilakukan untuk mengurangi perubahan bentang alam dan kerusakan 
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lingkungan. Padahal hal ini sudah diperkuat dengan regulasi melalui 

Peranturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 pasal 16 ayat 2 tentang 

program pasca tambang. 

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan 

pemerintah sebagian besar sudah sesuai dengan misi pemerintah dengan 

mengacu pada regulasi yang ada. Jadi pemerintah dalam menentukan regulasi 

tidak serta merta begitu saja namun melalui regulasi yang ada kemudian 

diturunkan menjadi sebuah kebijakan. Dengan adanya beberapa kebijakan 

yang tidak bercermin pada misi Ditjen Minerba maka hal ini merupakan 

tindakan dari birokrasi pemerintah yang tidak memahami makna dari sebuah 

misi yang digunakan sebagai acuan maupun pedoman dalam membuat sebuah 

kebijakan.   

3.      Program Kerja 

a.      Tujuan 

Tujuan strategis Ditjen Minerba yang terdapat dalam Rencana 

Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015 - 2019, antara lain : 

1.    Optimalisasi produksi energi fosil 

2.  Peningkatan alokasi energi domestik 

3.  Peningkatan akses dan infrastruktur energi 

4.  Diversifikasi energi 

5.  Konservasi energi dan pengurangan emisi 

6.  Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan 
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7.  Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah 

8.  Menciptakan iklim investasi yang kondusif 

Sebagai upaya pemerintah dalam mememcahkan permasalahan 

terkait pertambanangan maka perlu adanya sebuah  strategi yang 

dibentuk salah satunya melalui program kerja. Pada dasarnya program 

kerja adalah bentuk dari turunan kebijakan yang dilaksanakan melalui 

program-program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal 

ini program kerja merupakan turunan dari kebijakan Ditjen Minerba 

dalam pengelolaaan dan pemanfaatan mineral maupun batubara untuk 

kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini tujuan program kerja adalah untuk 

memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.   

Pada dasarnya Ditjen Minerba memiliki delapan program kerja 

yang mendukung pelaksanaan kebijakan batubara. Sesuai dengan hasil 

analisa peneliti, maka program kerja Ditjen Minerba yang di tuangkan 

dalam bentuk rencana strategis pemerintah belum sepenuhnya sesuai 

dengan berbagai bentuk kebijakan yang ada. Pada program kebijakan 

Ditjen Minerba hanya terfokus pada pengaman energi. Padahal dalam 

kebijakan yang ditetapkan pemerintah banyak hal yang harus dibenahi 

selain  daripada pengamanan energi nasional. Konsistensi pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan sepertinya belum sepenuhnya dapat 

dikatakan sempurna. Pasalnya banyak ketidaksinkronan.  
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Selain hanya fokus pada pengaman energi nasional. Bahwa dalam 

kebijakan disebutkan adanya nilai tambah mineral maupun  batubara 

untuk meningkatkan penerimaan negara namun dalam program kerja 

Ditjen Minerba hanya disebutkan tentang nilai tambah mineral. Padahal 

batubara dalam pemanfaatannya juga perlu ditingkatkan sebagai bahan 

baku. Hal ini juga tercermin dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 

34 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 4 tentang penggunaan batubara sebagai 

bahan baku perlu ditingkatkan nilai tambahnya.  

Tidak hanya itu, dalam bentuk monitoring pelaksanaan 

pertambangan terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan 

program. Dalam kebijakan mengatakan bahwa dalam rangka menjaga 

kegiatan perlu adanya pengawasan maupun pembinaan bagi seluruh 

badan usaha pertambangan namun dalam program kerja pemerintah 

hanya pengawasan yang menjadi program pemerintah.  

Selain itu pemerintah dianggap tidak perhatian terhadap 

kelestarian lingkungan pada wilayah pertambangan. Pasalnya dalam 

misi pemerintah tidak di sebutkan dengan jelas namun pada kebijakan 

terhadap kelestarian lingkungan disebutkan secara jelas untuk menjaga 

kondisi lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Namun pada 

program kerja kelestarian tidak dijelaskan kembali. Wujud 

ketidakonsistensi pemerintah menunjukkan bahwa birokrasi 

pemerintah tidak secara efektif paham terhadap harmonisasi kebijakan 

baik dari visi misi, kebijakan maupun program kerja yang harus 
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dijalankan. Selain itu perlu hal ini terjadi akibat tidak adanya kejelasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan yang semestinya. Seolah-olah Ditjen 

Minerba hanya mengartikulasikan kebijakan dari peraturan Menteri 

tanpa adanya kejelasan pelaksanaan. 

1. Sasaran 

Tujuan-tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam 

sasaran-sasaran berikut ini: 

a. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik 

b. Meningkatnya investasi sub sektor pertambangan umum (mineral 

dan batubara) 

c. Terwujudnya peran subsektor pertambangan umum (mineral dan 

batubara) 

d. Terwujudnya peningkatan peran subsektor pertambangan umum 

dalam pembangunan daerah 

e. Peningkatan  industri jasa dan industri yang berbahan baku dari 

sub sektor pertambangan umum 

f. Terwujudnya pemberdayaan nasional 

g. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja 

h. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang 

memenuhi persyaratan lingkungan 

i. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang 

memenuhi persyaratan keselamatan 
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Berdasarkan turunan dari sebuah program kerja, maka  tujuan 

sebuah kebijakan implementasikan sesuai dengan sasaran yang tuju. 

Ditjen Minerba sebagai pelaksana kebijakan  pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya mineral maupun batubara tentunya memiliki 

tujuan yang ingin dicapai melalui bidikan sasaran yang tepat. Seperti 

yang tertera dalam sasaran kebijakan Ditjen Minerba ingin 

mewujudkan hal-hal yang terkait dengan tata kelola sumber daya 

mineral dan batubara.  

Sasaran Ditjen Minerba dalam pelaksanaan kebijakan telah 

memenuhi apa yang menjadi tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut. 

Pasalnya sasaran yang dituju oleh Ditjen Minerba telah menyentuh 

seluruh sektor dan aktor yang terlibat. Seperti manfaat yang diperoleh 

pemerintah dengan meningkatnya investasi batubara akan memperluas 

industri pertambangan, tidak hanya itu dengan adanya perkembangan 

industri batubara secara otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberdayakan 

masyarakat secara nasional. Selain daripada itu dengan adanya sektor 

pertambangan didaerah penghasil batubara disetiap daerah penghasil 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian seluruh 

sektor yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

mineral dan batubara dapat merasakan manfaatnya jika dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.  



62 
 

Oleh karena itu harmonisasi kebijakan antara, visi misi, 

kebijakan, program kerja dan sasaran belum sepenuhnya sesuai. 

Banyak beberapa hal yang ada pada kebijakan tidak ada dalam misi 

Ditjen Pemerintah, selain itu program kerja tidak secara keseluruhan 

merupakan turunan dari kebijakan pemerintah. Ada beberapa hal 

seperti sektor kelestarian yang tidak sebut dengan jelas pada program 

kerja dan misi Ditjen Minerba. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai 

dalam kebijakan Ditjen Minerba sudah secara keseluruhan menyentuh 

berbagai elemen, baik pemerintah pusat dan daerah dalam 

memanfaatkan penerimaan negara untuk meningkatkan APBN, 

pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja serta lebih 

banyaknya industri pengguna batubara dalam negeri.    

a.  Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

1.  Tugas 

 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.56 

2.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:57 

                                                           
56Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016  Pasal 351 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  

KESDM 
57Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016  Pasal 352 Tentang Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja KESDM 
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1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 
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5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana 

tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor 

mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 

dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

b.   Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Program Mineral dan 

Batubara 

1.    Tugas  

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana 

tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, 

serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral 

dan batubara. 

2.  Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, 

pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan 

pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan 

wilayah dan informasi mineral dan batubara; 
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2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, 

pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan 

pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan 

wilayah dan informasi mineral dan batubara;  

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, 

perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan 

batubara 

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, 

perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan 

batubara;  

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan 

program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan 

produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana 

tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;  

6. enyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 

penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, 

perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan 

batubara. 
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3.  Subdirektorat Direktorat Pembinaan Program Mineral dan 

Batubara 

1. Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara; 

2. Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan 

Batubara  

3. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan 

Batubara; dan 

4. Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara. 

c.  Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral  

1.  Tugas 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang pembinaan pengusahaan mineral. 

1. Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, 

pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan 

pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, 

pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan 

pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;  

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 
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operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan 

komersial mineral; 

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 

operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan 

komersial mineral; 

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 

usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi 

produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial 

mineral; dan 

6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 

operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan 

komersial mineral. 

3.      Subdirektorat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 

1. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral; 

2. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral; 

3. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran 

Mineral; 

4. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral; dan 

5. Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral. 
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d.  Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 

1.  Tugas 

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi 

dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan 

pengusahaan batubara. 

2.  Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, 

pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan 

pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, 

pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan 

pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 

operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan 

komersial batubara; 

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 

operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan 

komersial batubara; 

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 

usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi 
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produksi dan pemasaran,bimbingan usaha, dan hubungan komersial 

batubara; 

6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 

pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha 

operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan 

komersial batubara. 

3.  Subdirektorat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 

1. Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara; 

2. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara; 

3.    Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran 

Batubara; 

4.    Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara; dan 

5.    Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara. 

e.  Tugas dan Fungsi Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

1.  Tugas 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan informasi 

penerimaan mineral dan batubara. 
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2.   Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan 

batubara; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan 

batubara; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi 

penerimaan mineral dan batubara; 

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi 

penerimaan mineral dan batubara; 

5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan 

mineral dan batubara; dan 

6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi 

penerimaan mineral dan batubara. 

a. Subdirektorat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 

1. Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara; 

2. Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara; 

3. Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara  
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4. Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan 

5. Mineral dan Batubara. 

f.  Tugas dan Fungsi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan 

Batubara 

1.  Tugas 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan 

pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan 

batubara 

a. Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, 

pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan 

lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha 

jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan 

lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan 

pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan 

batubara; 
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4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan 

pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan 

batubara; 

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi 

dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, 

perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara; 

6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 

standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan 

pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan 

batubara; dan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang. 

c.  Subdirektorat Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan 

Batubara 

1. Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara; 

2. Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara; 

3. Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

4. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan 
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5. Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara. 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Minerba 

Sumber: Ditjen Minerba 

 

Dari uraian diatas tentang gambaran umum Ditjen Minerba baik dari visi misi, 

tugas dan fungsi, maupun sasaran dan program kerja dapat dilihat bahwa seluruh 

cita-cita dan tujuan dari Ditjen Minerba adalah memberikan kemakmuran bagi 

masyarakat dengan tersedianya energi secara keberlanjutan. Dalam upaya 

ketahanan energi nasional maka pemerintah telah mencantumkan dalam seluruh 

aspek cita-citanya pada prioritas pemenuhan mineral maupun batubara untuk 

kebutuhan dalam negeri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam 

menjaga ketahanan energi nasional. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan prioritas 

pemanfaaatan mineral maupun batubara untuk kepentingan dalam negeri. 

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas mineral dan batubara, 

pemerintah juga telah menjabarkan pada visi-misi, tujuan, serta kebijakan tentang 

adanya nilai tambah mineral maupun batubara sebagai wujud untuk meningkatkan 
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pengguna mineral maupun batubara dalam negeri serta meningkatkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Iuran tetap dan Royalty. Hal tersebut 

dilakukan mengingat adanya perusahaan pertambangan yang mengekspor dalam 

bentuk konsentrat saja tanpa melalui proses nilai tambahnya. Sebagai bentuk 

tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk 

warganya, maka hal tersebut juga menjadi tujuan pemerintah yang dituangkan 

dalam sasaran Ditjen Minerba. Pasalnya kecenderungan perusahaan pertambangan 

lebih mengutamakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja Indonesia. 

Ditjen Minerba selaku pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan 

pertambangan mineral maupun batubara memiliki tugas dan fungsi yang wajib 

dilaksanakan. Diantaranya adalah perumusan, penyusunan, pelaksanaan, 

pengendalian kebijakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan. Hal 

ini dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba agar 

terciptanya keteraturan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pertambangan secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud langsung 

dan tidak langsung dalam hal ini adalah yang berperan secara teknis dalam kegiatan 

pertambangan serta pihak yang tidak langsung adalah industri pengguna batubara 

dan masyarakat sebagai salah satu elemen yang terdampak secara langsung 

terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan pertambangan.  

Dengan demikian maka selayaknya pemerintah dapat mengaktualisasikan 

seluruh tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara yang merupakan penjabaran atas visi misi, tugas dan fungsi, 

maupun sasaran dan program kerja dapat direalisasikan.  
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C.  Ruang Pengambilan Keputusan Ditjen Minerba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.2 Ruang Pengambilan Keputusan 

Sumber: Diolah penulis  

1. Tingginya Ekspor dan 

Produksi Batubara 

2. Rendahnya Alokasi 

Batubara Domestik 

3. Tidak adanya UU yang 

mengatur tata kelola 

Minerba  

2006-2010 

1. Meningkatnya  Alokasi 

Batubara Domestik 

2. Adanya UU yang mengatur 

Minerba 

3. Mengurangi ekspor dan 

produksi  

2011-2015 

1. Peningkatan Alokasi 

Batubara 

2. Mengurangi ekspor dan 

produksi  

3. Menyusun ketersediaan BB 

jangka panjang 

4. Pengawasan dan Pembinaan 

2015-2019 

UU. No 4 Tahun 

2009 

Permen ESDM 

No. 34 Tahun 

2009  

UU No. 11 

Tahun 1967 
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 Berdasarkan skema pengambilan keputusan Ditjen Minerba dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan batubara. Dapat dlilihat bahwa pemerintah dalam 

pengelolaan batubara tahun 2006-2010 masih terlihat tidak terkelola dengan baik. 

Pasalnya hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan namun didalamnya tidak menjabarkan tentang tata 

kelola sumber daya alam yang ada. Undang –undang ini cenderung lebih pada 

penguasaan wilayah tambang. Selain daripada itu dengan ketidakjelasan tersebut 

otomatis tata kelola batubara kurnag tersistematis dengan baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingginya ekspor, meningkatnya produksi batubara yang tidak 

terkendalikan serta ekspor besar-besaran. Kondisi yang demikian tersebut 

menyebabkan pemerintah memiliki inisiatif dalam pola tata kelola batubara yang 

optimal. 

 Pada tahun 2009 pemerintah mulai menindaklanjuti berbagai permasalahan 

tersebut dengan munculnya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara yang didalamnya menjelaskan pola tata kelola 

pertambangan yang sesuai dam digunakan hingga saat ini. Akan tetapi hal tersebut 

tidak menjadikan solusi terbaik dalam pengelolaan batubara. Pasalnya batubara 

pada tahap ini lebih banyak dialokasikan untuk ekspor daripada mengutamakan 

kebutuhan batubara untuk dalam negeri. Dengan demikian maka munculah 

kebijakan yang dicetuskan oleh Kementerian ESDM yakni Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pasokan Batubara untuk 

Kebutuhan dalam Negeri. Harapannya kebijakan ini mampu memberikan 

kontribusi terhadap permasalahan batubara dalam negeri. 
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 Langkah pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut tidak berhenti 

disitu saja. Pemerintah secara wajib setiap lima tahunan yang tepatnya pada tahun 

2015-2019 menyusun rencana strategis untuk melaksanakan seluruh bentuk 

kebijakan pemerintah. Begitu juga kebijakan DMO batubara ditetapkan oleh 

pemerintah juga ikut dalam susunan rencana strategis. Pasalnya jika sampai tahun 

2015 tata kelola batubara untuk pemenuhan dalam negeri belum terpenuhi maka 

rencana strategis akan menjawab seluruh masalah tersebut. Tentunya dalam 

menjawab permasalahan tersebut ditentukan oleh para aktor yang terlibat untuk 

senantiasa melaksanakan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.  

D.  Peta Persebaran Batubara di Indonesia 

Batubara merupakan sumber daya tak terbarukan yang hampir tersebar 

diseluruh wilayah di Indonesia. Persebaran batubara ini rata-rata berada di pulau 

sumatera dan kalimantan. Batubara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

memiliki jenis kadar yang berbeda-beda. Tiga jenis batubara yang tersebar di 

Indonesia yakni kalori rendah, kalori sedang dan kalori tinggi. Sumber daya 

batubara ini setiap hari di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai 

salah satu sumber energi. Tidak semua batubara di Indonesia habis untuk memenuhi 

kebutuhan sesaat manusia namun harus dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan. 

Bentuk keberlanjutan atas sumber daya batubara dapat diwujudkan melalui 

optimalisasi produksi batubara dengan menyesuaikan seluruh kebutuhan baik 

dalam negeri maupun ekspor.  

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan batubara di 

Indonesia harus dapat mengutamakan pemanfaatan secara maksimal untuk 
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kebutuhan dalam negeri dengan tetap Berikut adalah gambar persebaran batubara 

di Indonesia, baik sumber daya batubara maupun sumber cadangan batubara : 

 

 

 

Gambar 3.3 Persebaran Batubara di Indonesia 

Sumber: Badan Geologi KESDM 2015 

 

Berdasarkan data persebaran batubara diatas menunjukkan bahwa batubara 

yang ada di Indonesia hampir tersebar diseluruh wilayah yang ada di Indonesia. 

Seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Masing-masing pulau ini 

memiliki jumlah kandungan batubara yang berbeda-beda. Sesuai dengan data 

diatas, maka sumber daya batubara terbesar berada di wilayah Sulawesi yang 

memiliki jumlah sumber daya sebesar 248,69 Milliar ton dengan cadangan batubara 

sebesar 0,12 Milliar ton.  Jumlah sumber daya batubara terbesar kedua berada pada 

Papua yang daerahnya mengandung 135,86 Milliar ton batubara namun Papua tidak 

memiliki sumber daya cadangan. Padahal jumlah sumber dayanya sangat besar. 
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Wilayah lain yang memiliki kandungan batubara dengan jumlah sumber daya 

cadangan batubara yang mencapai 18,882 Juta ton. Padahal sumber daya 

batubaranya terbilang rendah  yakni sekitar 68,174 Milliar ton. Dibandingkan 

dengan wilayah lain. Sementara itu wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera juga 

memiliki kandungan batubara yang tentu jumlahnya lebih besar daripada Jawa 

yakni berjumlah 55,022 Milliar ton dengan jumlah sumber daya batubara sekitar 

19,79 Milliar ton tanpa sumber daya cadangan. 

E. Ketersediaan Sumber Daya Batubara Indonesia 

Batubara menjadi komoditi andalan untuk menopang keberlangsungan 

berbagai kegiatan di sektor pembangkit listrik, industri, dan bahan baku. Menjadi 

salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan maka pemerintah harus berperan 

aktif untuk mengendalikan penggunaan batubara secara optimal dengan tujuan 

untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pasalnya menurut wacana yang 

disampaikan oleh pemerintah bahwa batubara di Indonesia semakin lama akan 

semakin berkurang dengan eksploitasi yang dilakukan secara terus menerus tanpa 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan.58 Pemerintah sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ini 

agar penggunaan batubara yang ada di Indonesia dapat dikendalikan secara 

                                                           
58Wacana pemerintah terkait sumber daya batubara yang semakin lama semakin menipis banyak di 

publikasikan oleh awak media, seperti yang dikutip di berita tempo maupun web, bahwa 

pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberikan publikasi tentang kondisi batubara yang 

semakin sedikit. Pemerintah butuh pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat guna menjaga prinsip 

kebrlanjutan. 

http://beritaplatmerah.com/2033-cadangan-batubara-indonesia-akan-habis/  daikses pada tanggal 

8 Januari 2017 pukul 23.55 WIB 

https://kumparan.com/wiji-nurhayat/jokowi-cadangan-batubara-ri-diprediksi-habis-83-tahun-lagi  

daikses pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 23.55 WIB 

 

http://beritaplatmerah.com/2033-cadangan-batubara-indonesia-akan-habis/
https://kumparan.com/wiji-nurhayat/jokowi-cadangan-batubara-ri-diprediksi-habis-83-tahun-lagi
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maksimal. Berikut adalah paparan data yang telah di rekapitulasi oleh pemerintah 

tentang kondisi  

        Tabel 3.4 Sumber Daya Batubara dan Sumber Daya Cadangan 2011-2015 

           Sumber: Data Ditjen Minerba, data telah diolah  

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa sumberdaya batubara 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mulai 86,79 Milliar ton pada tahun 2011 

hingga mencapai 106, 845 Milliar ton di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumber daya batubara telah mengalami beberapa proses eksplorasi. Sementara itu 

sumber daya cadangan batubara juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 

mulai 28,02 Milliar ton pada tahun 2011 dan mencapai 32,263 Milliar ton pada 

tahun 2015. Jumlah batubara yang hanya tersisa sekitar 3,1% dari batubara dunia. 

Kendati demikian batubara di Indonesia jauh dari jumlah batubara yang ada di 

dunia seperti Amerika Serikat yang memiliki lebih banyak batubara yakni sekitar 

26%. Selain daripada itu eksploitasi besar-besaran yang diakukan oleh badan usaha 

pertambangan mengakibatkan jumlah sumber daya dan cadangan batubara menjadi 

habis lebih cepat dan hal ini tidak mencerminkan ketahanan energi nasional.59  

                                                           
59Berdasarkan kutipan dari paparan data Ditjen Minerba tentang jumlah batubara yang semakin 

banyak di ekspor setiap tahunnya oleh badan usaha pertambangan tanpa ada pengendalian yang 

Tahun 

 

Sumber Daya  

(Milliar ton) 

Cadangan 

(Milliar ton) 

2011 86,79 28,02 

2012 86.50 28,98 

2013 100,97 31,36 

2014 105,34 32,38 

2015 106,845 32,263 
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Terbatasnya jumlah batubara di Indonesia saat ini maka selayaknya 

pemerintah bersama seluruh pihak yang terlibat didalamnya mensosialisasikan serta 

mencanangkan pengendalian sumber daya batubara untuk lebih dapat mencukupi 

kebutuhan dalam negeri. Pemahaman akan rencana pengendalian batubara tersebut 

harus secara konsisten dilakukan agar pemahaman terhadap rencana kebijakan 

tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.  

Selain daripada itu dukungan dari semua pihak seperti para pelaku usaha 

pertambangan, pengguna batubara dalam mewujudkan ketahanan energi nasional 

melalui pengutamaan pemenuhan batubara dalam negeri harus terus digalakkan, 

mengingat dengan banyaknya jumlah badan usaha pertambangan di Indonesia yang 

mencapai 3.653 Izin usaha pertambangan dengan 74 pemegang PKP2B maka 

perencanaan terssebut harus segera dilakukan sejak munculnya permasalahan ini, 

agar  sisa batubara yang ada di Indonesia   segera terkendalikan. 

  

                                                           
jelas oleh pemerintah. Tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang 

penataan produksi, ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik menyebabkan sumber daya 

batubara di eksploitasi secara besar-besaran. 
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Jumlah sumber daya batubara 

tersebut terbilang sangat kecil jika 

dibandingkan dengan jumlah sumber 

daya batubara dunia. Indonesia hanya 

memiliki sekitar 3,1% dari seluruh 

sumber daya batubara dunia.   Hal ini 

menunjukkan bahwa batubara di 

Indonesia harus dikelola secara bijak 

dan keberlanjutan untuk menjaga 

ketahanan energi nasional. Pasalnya 

hingga saat ini sisa sumberdaya 

batubara yang dimiliki Indonesia 

hanya sebesar 106,845 Milliar ton dengan jumlah sumberdaya cadangan sebesar 

32,263 Milliar ton. Pemerintah melalui Ditjen Minerba harus mampu 

mengendalikan produksi maupun alokasi batubara dengan jumlah batubara yang 

demikian tersebut. Pengendalian produksi tersebut dapat dijadikan salah satu 

tonggak untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan menyesuaikan jumlah 

produksi yang dibutuhkan dalam negeri dengan tetap memperhatikan ekspor sesuai 

dengan kebtuhan yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya 

konsistensi serta tanggungjawab yang besar dalam memanfaatkan dan mengelola 

batubara tersebut. 

  

Gambar 3.5 Jumlah Batubara Dunia 

Sumber: BP Statistical Review of  

World Energy 2014  
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F. Badan Usaha Pertambangan Batubara Indonesia 

1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan 

perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam 

rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada 

Undang-Undang No. 1/1967 tentang PMA serta UU No.11/1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. pengusahaan-

pertambangan-batubara.60  

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK) 

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha 

pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat. Izin Usaha Pertambangan 

diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Sedangkan 

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah jenis perizinan dalam 

melakukan eksplorasi maupun operasi produksi pada sektor batubara yang 

melalui Kementerian ESDM dengan mengutamakan dalam bentuk BUMN 

atau BUMD atau badam usaha swasta.  

  

                                                           
60 Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Dan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip Kontrak Karya 

Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
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Tabel  3.6  Perbedaan IUP, IUPK dan  PKP2B 

No Jenis IUP IUPK PKP2B 

1. Jenis Usaha 

Pertambangan  

Pertambangan Umum Pertambangan Khusus Pertambangan Negara 

2. Badan yang Mengelola Diberikan Oleh: 

a. Bupati/walikota apabila 

WIUP berada di dalam 

satu wilayah 

kabupaten/kota 

b. Gubernur apabila WIUP 

berada pada lintas wilayah 

kab/kota dalam 1 (satu) 

provinsi 

c. Menteri apabila WIUP 

berada pada lintas wilayah 

provinsi.61 

 

Diberikan Kepada: 

a. Badan Usaha 

b. Koperasi 

c. Perseorangan 

Diberikan oleh Menteri dan 

diprioritaskan bagi BUMN/ 

BUMD atau badan usaha swasta 

yang berbadan hukum 

Indonesia.62 

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 

g. Perusahaan dengan modal 

bersama antara Negara 

dan/atau Daerah dengan 

Koperasi dan/atau Badan/ 

Perseorangan Swasta 

h. Pertambangan Rakyat.63 

                                                           
61 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 6 ayat 1 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 
62 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 49 ayat 1 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 
63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 5 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan  
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Sumber : Diolah Penulis

                                                           
64 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 21 ayat 2 tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara 
65 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 32 ayat 2 tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara 
66 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 75 ayat 1 tentang  Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 

3 Luas Wilayah Batubara : 

a. Luas areal satu WIUP 

ekplorasi paling sedikit 

5.000 hektare dan paling 

banyak 50.000 hektare. 

b. Luas areal satu WIUP 

Operasi Produksi paling 

banyak 15.000 hektare.64 

Batubara : 

a. Luas areal satu WIUPK 

ekplorasi paling banyak 

50.000 Ha; 

b. Luas areal satu WIUPK 

operasi produksi paling 

banyak 15.000 Ha;65 

- 

4. Batas Waktu IUP Eksplorasi : 

Jangka waktu paling lama 7 

tahun. 

 

IUP Operasi Produksi : 

Jangka waktu operasi 

produksi paling lama 20 

tahun, dan dapat diperpanjang 

2 x 10 tahun.66 

IUPK Eksplorasi : 

Jangka waktu penyelidikan 

paling lama 7 tahun 

 

IUPK Operasi Produksi : 

Jangka waktu operasi produksi 

paling lama 20 tahun, dengan 

masa perpanjangan 2 x 10 tahun 

- 
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