
 

No Isi UU Analisis 

1. Pasal 95  
Pemegang IUP dan IUPK wajib :  
c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; 
 

Isi pasal ini sangatlah rancu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan meningkatkan nilai 
tambah, apakah meningkatkan kadar saja? Kalo seperti itu wajar Freeport dan Newmount 
mengklaim mereka sudah melakukan isi pasal ini.  

2. Pasal 103 
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil 
penambangan di dalam negeri. 
(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan 
memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. 
 

Isi pasal ini cukup jelas, dimana dibagian penjelasan sudah dijelaskan apa itu pengolahan 
dan pemurnian, namun sayangnya Permen ESDM yang mengatur detail kadar baru terbit 3 
tahun setelahnya (permen 7/2012), sehingga wajar muncul shock di kalangan pengusaha. 
Seharusnya pemerintah maksimal 1 tahun setelahnya yakni tahun 2010, sudah 
mengeluarkan Permen yang mengatur detail kadarnya.  

3. Pasal 170 
Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib 
melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 
(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 

Istilah pemurnian tidak ada dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Minerba, yang tertera 
disana adalah Pengolahan dan Pemurnian. Sehingga definisi pemurnian ddalam pasal ini 
sebenarnya seperti apa? Karena tidak adanya definisi yang disepakati itu, makanya 
Perusahaan bebas menafsirkan. Sebagai contoh Freeport dan Newmount dengan kadar 
konsentrat mereka 25-30% mereka menganggap sudah melakukan pemurnian, sehingga 
(mungkin) mereka berpikir tanpa membangun smelter atau bekerja sama membangun 
smelter atau menggunakan jasa smelter pun mereka sudah melakukan kandungan pasal ini 
sejak lama. 
 
Kembali lagi, seharusnya keluarnya Permen sebagai instruksi detail UU jangan sampai 
berlarut-larut. Pun harus ada kontrol dari pemerintah selama rentang 5 (lima) tahun batas 
tersebut. 

4. Pasal 173 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 
Kandungan pasal ini harus berhadapan dengan prinsip Pacta sunt survanda (Perjanjian 
yang sudah disetujui tidak boleh diotak-atik) dalam hukum Internasional. PR besar 
pemerintah adalah meyakinkan bahwa kandungan pasal ini yang menyatakan UU 11/1967 
sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Kontrak 
Karya ddan PKP2B yang berlandaskan UU 11/1967. 
 


