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Event PERHAPI : Maret – Juli 2021
Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Untuk
Penggerak Ekonomi Berkelanjutan
(Regional Kutai Kartanegara – sebagai Role 
Model Kolaborasi Para Pemangku Kepentingan). 
1. FGD-1 : 3 Maret 2021
2. FGD-2 : 2 April 2021
3. FGD-3 : 3 Juli 2021



AGENDA PERHAPI 2021 

Mar. 2021 :
FGD-1 Pemanfaatan 
LBT Untuk Ekonomi

Berkelanjutan

Apr. 2021 :
FGD-2 Pemanfaatan 
LBT Untuk Ekonomi

Berkelanjutan

Jul. 2021 :
FGD-3 Pemanfaatan LBT
Untuk Ekonomi
Berkelanjutan

Jul-Agt 2021 :
Drill & Blast 
Seminar & 

Conference 
(Jakarta)

Oct. 2021 :
Temu Profesi Tahunan

(TPT), Kongres X –
Pemilihan Ketum & 
Waketum – E-Vote).

March 2021 :
Int’l UG Mining Conference

(Supported by Canada 
Embassy)

1. Pekan Working Group 
(PWG)
2. Kode Penilaian
Mineral Indonesia 
(KPMI) / Valmin Code (on 
progress)

Mar-Apr. 2021 :
Launching Mining Policy 

Paper (Supported by World 
Bank)

2020



Tanggapan terhadap Kebijakan
Mineral dan Batubara 2021



Kebijakan Mineral dan Batubara
1. Mempertimbangkan laju deplesi cadangan terhadap kebutuhan pasar, dan

perkembangan teknologi di masa depan;
2. Mempertimbangkan penanganan isu mineral kritikal (critical minerals);
3. Mempertimbangkan dan pro terhadap pengembangan dan penguasaan teknologi

penambangan, pengolahan/pemurnian dan industri hilir atas setiap komoditi di dalam
negeri (menghindari ketergantungan dari luar dan daya saing dalam negeri);

4. Kebijakan diarahkan untuk menyokong industrialisasi pertambangan (hilirisasi) dalam
negeri;

5. Mempertimbangkan strategi geopolitik baik regional maupun internasional;
6. Kebijakan harus dapat menjawab tantangan dan perubahan global yang terjadi secara

cepat (review secara berkala, mis. per 5 tahun);
7. Mempertimbangkan nilai-nilai strategis ketahanan dan pertahanan bangsa dan Negara;
8. Mempertimbangkan persiapan dan stategi Indonesia ketika cadangan Mineral dan

batubara sudah habis dan Indonesia menjadi net importir Minerba dari luar negeri;
9. Mempertimbangkan prioritasi pengelolaan dan pemanfaatan mineral utama yang 

mempunyai cadangan besar, nilai tambah tinggi dan ekonomis yang besar serta
berdampak strategis bagi ketahanan nasional;



Kebijakan Inventarisasi
• Beberapa poin yang harus dipastikan:

• Peran industri tambang sebagai partner Pemerintah dalam inventarisasi sumber
daya minerba terutama perusahaan yang telah berkomitmen dalam bentuk aktual
kegiatan eksplorasi dan rencana eksplorasi lanjutan.

• Pendefinisian kekayaan sumberdaya mineral dan batubara pada tiap level
keyakinan untuk memastikan nilai kekayaan nasional.

• Mendukung peran dan kontribusi lembaga eksplorasi yang ditunjuk baik dari
Pemerintah atau sektor swasta termasuk dalam tahapan verifikasi dan validasi.

• Melakukan pembaharuan data (secara real time atau berkala) terhadap nilai
cadangan mineral dan batubara yang melibatkan seluruh lini stakeholder dari
tingkat daerah hingga pusat karena nilai cadangan ditentukan pada batas tingkat
kelayakan keekonomian tertentu.

• Mendorong transparansi data yang dikelola secara terpadu untuk dapat menjadi
potensi area baru yang dikelola lebih lanjut .

• Penunjukkan lembaga atau tim inventarisasi secara independen dan berkompeten
serta terintegritasi di lintas bidang keilmuan dalam inisiasi penyusunan standar
untuk kondisi aktual dan pengelolaan lanjutannya (contoh peran Jogmeg di Jepang).



Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan
• Wilayah Pertambangan

• Memberikan definisi yang transparan dan terukur untuk kebijakan penetapan
wilayah pertambangan dengan memastikan keterlibatan lintas instansi dan
stakeholder terkait seperti kehutanan, tata ruang dan lainnya termasuk di
dalamnya untuk mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Pembangunan
Daerah terkait sesuai semangat pembangunan nasional.

• Penentuan wilayah pencadangan negara dilakukan dengan sejalan pada hasil
inventarisasi kekayaan mineral dan batubara serta terintegrasi dengan rencana
pembangunan nasional di semua sektor.

• Melakukan evaluasi terhadap status wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan
saat ini berdasarkan definisi dan dasar penentuan yang telah terintegrasi termasuk
pada konsekuensi administrasi dan legal yang berdampak. 



Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan
Pengelolaan Mineral dan Batubara

• Memastikan kebijakan yang terintegrasi dan lintas sektoral untuk mendukung kemudahan investasi dan
attractiveness serta kepastian dalam berusaha yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan melalui
kegiatan pertambangan

• Penerapan kaidah pertambangan yang baik menjadi dasar komitmen semua pihak di industri industri
pertambangan, mulai dari eksplorasi, operasi produksi hingga penutupan tambang tanpa terkecuali. 

• Membangun dan menetapkan standar secara regional atau tingkat kelompok komoditas tertentu untuk
mengukur keberhasilan transformasi ekonomi tambang menjadi ekonomi baru selama kegiatan
pertambangan berlangsung hingga tutup tambang dengan berbasis kearifan lokal dan ketersesuaian
pengelolaan dampak lingkungan

• Memastikan alokasi produksi minerba untuk diutamakan bagi pemenuhan kebutuhan nasional yang 
disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan industri hilir. 

• Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui kolaborasi industri dan pemerintah untuk
mendorong pemenuhan kebutuhan dasar tenaga kerja untuk industri tambang.

• Mendorong penelitian dan persiapan untuk industri daur ulang produk pertambangan sebagai program 
jangka panjang untuk pemanfaatan atau transisi raw material pada industri pengolahan.

• Pemanfaatan dan perencanaan teknologi terintegrasi di sektor eksplorasi, produksi, pengelolaan
lingkungan hingga penutupan tambang. 



Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan
 Pertambangan Rakyat

• Memfasilitasi pendampingan dan penetapan minimum standar kerja untuk praktik
penambangan yang baik serta berkelanjutan terutama untuk kondisi lingkungan. 

• Pendefinisian Izin Pertambangan Rakyat dan penegakan hukum untuk Tambang Ilegal (PETI)

 Pengelolaan Lingkungan

• Memastikan keterlibatan dan peran serta masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam
penerapan pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

• Menerapkan batasan waktu minimum dalam pengelolaan tutup tambang dan standardisasi yang 
disesuaikan secara regional di tiap lokasi kerja atau per komoditas termasuk untuk
pertambangan rakyat;

• Mendorong penerapan teknologi paling efektif dan efisien secara ekonomi dalam
pengelolaannya khususnya untuk tailing management;

• Memastikan keterlibatan lintas departmen untuk lingkungan, rencana pembangunan jangka
tertentu dan juga stakeholder lokal yang mengalami dampak langsung pertambangan dan yang 
akan memanfaatkan alih fungsi lahan setelah pertambangan, termasuk dalam bentuk program 
dan pelaksanaan serta penilaian tingkat keberhasilan



Kebijakan Konservasi Mineral dan Batubara
• Beberapa hal yang menjadi pertimbangan:

• Memastikan kebijakan konservasi beriringan dalam pengerjaan inventarisasi
kekayaan mineral dan batubara

• Menetapkan standar baku minimal untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan
rencana dan pengolahan untuk pertambangan pada tingkat range karena tipikal
dan variasi deposit yang ditemukan selama eksplorasi

• Mendorong pemanfataan sisa hasil pengolahan mengikuti perkembangan
teknologi, baik secara mandiri ataupun kolaborasi antar industri, sehingga
dibutuhkan kemudahan dan landasan kebijakan

• Memastikan kebijakan eksplorasi lanjutan untuk seluruh pemegang area kerja
pertambangan dan memberikan tata ukur keberhasilan per komoditas yang
ditargetkan oleh pemerintah serta batas waktu kinerja eksplorasi



Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi
• Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap

keterlibatan aktif dan partisipasi setiap pemegang izin atau kontrak untuk
memastikan komitmen kerja eksplorasi, produksi, konservasi dan juga penutupan
tambang yang berbasis kearifan lokal dan juga berkelanjutan terhadap lingkungan;

• Menentukan dan menyepakati sanksi serta bentuk kolaborasi pemantauan dengan
ragam stakeholder lokal terhadap aktivitas lapangan;

• Mendefinisikan secara tertulis dalam bentuk kebijakan yang melibatkan seluruh
stakeholder, baik kepolisian, kehutanan, masyarakat adat, pemerintah daerah dan
lainnya untuk memastikan pengawasan dilakukan secara baik dan sesuai tata hukum
yang berlaku di semua sektor;



Kesimpulan dan Saran
1. Kebijakan minerba nasional sudah sangat baik dalam menurunkan cita-cita

konstitusi ke kerangka strategi umum per masing2 aspek (inventarisasi, 
pengusahaan dan konservasi) namun perlu dilanjutkan/disempurnakan untuk
lebih "down to earth" agar dapat menjadi acuan dan dapat diimplementasikan
seperti kebijakan mineral untuk energi, kebijakan smart mining dan perubahan
iklim.

2. Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional harus dilakukan review secara
berkala (5 tahun), untuk menjawab tantangan, peluang dan perubahan
lingkungan dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat.

3. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan teknologi dalam negeri untuk
kemandirian dan kemajuan bangsa.

4. Mempersiapkan kebijakan pemanfaatan dana PNBP Sektor Minerba untuk
kesinambungan pembangunan, pembiayaan dan keberlanjutan ekonomi post 
mining dengan konsep Sovereign Wealth Fund (Mining Sustainable Fund). 

5. PERHAPI sebagai mitra Pemerintah selalu siap membantu dalam melakukan
kajian dan memberikan masukan yang konstruktif untuk kemajuan industry 
pertambangan dan kemajuan Bangsa untuk menjadi Bangsa Pemenang.



‘’TERIMA KASIH”

Sekretariat PERHAPI
Komplek Rukan Crown Palace Blok D No. 9

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 
Tebet – Jakarta Selatan 12870

Mobile/WA : 0878 8385 5566

Hubungi Kami :  +62 21 837 837 66 - sekretariat.perhapi@gmail.com - www.perhapi.or.id



Lampiran :
Beberapa Koreksi Usulan/Masukan :
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III. RUMAH KEBIJAKAN MINERBA INDONESIA (2020)

Sumber: UUD 1945, TAP MPR IX/2001, UU. 3/ 2020 tentang Perubahan UU 4/2009, 

Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat 

RPJP , RPJMN dan RPJPD

UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) , dan TAP MPR IX/2001

Rencana pengelolaan minerba nasional dgn mempertimbangkan:

1. Daya dukung SDA dan lingkungan menurut data dan informasi 
geospasial dan tematik

2. Pelestarian lingkungan hidup dan K3
3. Rencana tata ruang wilayah dan atau rencana zonasi
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan Keberlanjutan
6. Prioritas pemberian komoditas tambang
7. Jumlah dan luas WP
8. Ketersedian lahan pertambangan
9. Jumlah sumber daya atau cadangan mineral atau batubara
10. ketersedian prasarana dan sarana

UU. 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009

Sistematis

Terpadu

Terarah

Menyeluruh

Transparan

Akuntabel

Optimal

Adil

Berkelanjutan

Ramah 
Lingkungan

Kemandirian

Strategi & Kebijakan

Menuju Indonesia Negara Industri TangguhMenuju Indonesia Negara Industri Tangguh

BASELINE: NERACA SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
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Subbab SUBSTANSI

1.5 Visi : Negara menguasai sumber daya alam tidak terbarukan mineral dan batubara untuk mewujudkan
sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Misi :
1. Modal dasar pembangunan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, 

seni dan budaya. 
2. Modal dasar pembangunan yang dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan industri serta energi, 

dan pertahanan nasional.
3. Modal dasar percepatan pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan, dan

kemandirian ekonomi dan keberlanjutan.

PENDAHULUAN - 21
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Subbab SUBSTANSI

2.1 Kondisi Umum :
Inventarisasi meliputi pemetaan umum dan geologi, eksplorasi, penambangan yang sedang beroperasi, 
dan wilayah penciutan. 

2.2 Kebijakan Inventarisasi Minerba
1. Melalui kegiatan pemetaan umum dan geologi, eksplorasi dan penambangan yang sedang beroperasi

maupun yang sudah berakhir serta pada wiilayah penciutan
2. Dasar pengelolaan mineral dan batubara
3. Dasar perencanaan, pengelolaan mineral dan batubara.
4. Dikelola secara terpadu dan transparan

2.3 Strategi Implementasi Inventarisasi
1. Menata aturan dan NSPK
2. Dilakukan oleh lembaga negara dan swasta
3. Pemberian dukungan finansial dan insentif
4. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data
5. Mengembangkan dan menyiapkan Kompetensi nasional
6. Menyiapkan sarana dan prasana terkait bank data dan informasi yang terpadu dan terintegrasi

INVENTARISASI MINERAL DAN BATUBARA2
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Subbab SUBSTANSI

3.2

3. Strategi Implementasi Pengelolaan Wilayah Pertambangan
Kegiatan dilakukan dengan rangkaian kegiatan perencanaan, penyiapan dan penetapan dengan tata kelola 
yang baik.  

Pengelolaan Mineral dan Batubara :
1. Kondisi Umum
Lingkup kegiatan Pengelolaan Mineral dan Batubara dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, 
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan dan reklamasi dan pasca 
tambang. 

2. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pertambangan
1.Iklim investasi yang kondusif
2.Kaidah pertambangan yang baik
3.Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
4.Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, dan Produk dan Jasa Dalam Negeri
5.Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
6.Peningkatan Nilai Tambah
7.Penguasaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8.Dukungan Pengembangan Industri Daur Ulang

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA - 23
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Subbab SUBSTANSI

3.1

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batubara 
yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Arah pengelolaan mineral dan batubara adalah sebagai berikut 
:
1. Menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara adil, transparan, dan akuntabel serta 

berkelanjutan;
2. Menjamin ketersediaaan pasokan  kebutuhan energi dan bahan baku  untuk industri dalam negeri;
3. Mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan serta pengembangan mineral dan batubara yang 

berkelanjutan;
4. Menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan mineral dan batubara; dan
5. Menjamin kepastian hukum dan berusaha.
6. Menjamin keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan

Pengelolaan Wilayah Pertambangan :
1. Kondisi Umum
Wilayah pertambangan bagian dari tata ruang nasional yang terintegrasi, saling mendukung dan 
menguatkan.

2. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pertambangan
 Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab
 Secara terpadu
 Memperhatikan aspirasi daerah

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA - 13
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Subbab SUBSTANSI

3.2 Pengelolaan Mineral dan Batubara :
3. Strategi Implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara : Peningkatan nilai tambah yang maksimal
untuk industri dalam negeri yang mampu meningkatkan daya saing, posisi tawar dan perekonomian nasional
melalui :
1. Iklim investasi yang kondusif : Iklim investasi yang sesuai dengan karakteristik unik pertambangan untuk
menjaga keberlanjutan dan jaminan berusaha;
2. Kaidah pertambangan yang baik : Penerapan kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahapan
pertambangan;
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi : Transformasi ekonomi lokal dan nasional dari sektor
pertambangan ke sektor ekonomi lainnya;
4. Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, dan Produk dan Jasa Dalam Negeri : Indikator
keberhasilan yaitu penyediaan tenaga kerja, dan pemanfaatan produk dan Jasa dalam negeri.
5. Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri : Terdiri dari : Pemasaran dan/atau Penjualan, Pengendalian
Produksi
6. Peningkatan Nilai Tambah : Pengembangan industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi
7. Penguasaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Keberpihakan dan perlindungan
terhadap tenaga ahli nasional dalam pengusaaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Dukungan Pengembangan Industri Daur Ulang :Pengembangan industri yang mampu mendaur ulang
produk akhir untuk menjamin keberlanjuran sumber daya dan cadangan mineral dan batubara

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA - 33
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Subbab SUBSTANSI

4.1 Kondisi Umum :
Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara secara 
terukur, efisien, bertanggung jawab dan berkelanjutan yang antar lain :
1. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;
3. Pendataan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal serta marginal deposit;
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan batubara kalori rendah;
5. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan bijih kadar rendah dan mineralisasi kadar rendah;
6. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan, termasuk di dalamnya mineral strategis dan logam tanah 

jarang;
7. Pendataan cadangan mineral  dan batubara tidak tertambang; dan
8. Pengolahan, Pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan.

4.2 Kebijakan Konservasi Minerba
1. Pengeleloan, pemanfaatan dan pengembangan;
2. Pengendalian produksi;
3. Penerapan prinsip-prinsip substitusi dan diversifikasi pemanfaatan;
4. Pengembangan industri daur ulang; dan
5. Pembinaan.

KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA4


