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SEJARAH PERTAMBANGAN TIMAH

 Pulau Bangka tidak dapat dipisahkan dari pertambangan, 
khususnya pertambangan timah, sehingga tidaklah
berlebihan apabila Bangka identik dengan timah. 

 Pertambangan timah di Pulau Bangka memiliki sejarah
yang panjang. Sejak tahun 1654, timah Bangka telah
menjadi komoditas perdagangan kesultanan Palembang. 

 Pada Tahun 1717, VOC telah mencantumkan timah
sebagi salah satu komoditi perdagangannya. 

 pada Tahun 1720, VOC memaksa Kesultanan Palembang 
untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan timah
Bangka.



SEJARAH PERTAMBANGAN TIMAH

 Sejak tahun 1816, pertambangan dan
perdagangan timah langsung diambil oleh
pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan
sebuah perusahaan untuk mengelolanya yang 
diberi nama Banka Tin Winning (BTW) yang 
dipimpin oleh seorang residen yang merupakan
kepala pemerintahan daerah dan kepala
tambang. 

 Dengan demikian, sejak saat itu pertambangan
timah telah memainkan peranan yang sangat
dominan di Pulau Bangka. 



SEJARAH PERTAMBANGAN TIMAH

 Setelah kemerdekaan, pengusahaan pertambangan timah di
Pulau Bangka diserahterimakan dari BTW kepada Pemerintah
Indonesia. 

 Sejak tanggal 1 Maret 1953 dibentuklah sebuah perusahaan
pertambangan timah di Pulau Bangka pengganti BTW dengan
nama Tambang Timah Bangka (TTB). 

 Pada tahun 1961, TTB diubah menjadi PN Tambang Timah
Bangka. 

 Pada tahun 1968, seluruh PN-PN Tambang Timah dan BPU 
dilebur menjadi PN Tambang Timah. 

 Sejak tanggal 2 Agustus 1976, PN Tambang Timah berubah
statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan
nama PT. Tambang Timah (Persero).



PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DI KABUPATEN BANGKA

Pengelolaan pertambangan di Kabupaten 

Bangka meliputi:

 Pengelolaan Wilayah Pertambangan

 Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan

 Pembinaan dan Pengawasan Usaha 

Pertambangan



PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Wilayah Pertambangan terdiri atas:

 Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

 Wilayah Pencadangan Nasional (WPN)





WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)

 WP ditetapkan oleh Menteri, untuk Kabupaten 
Bangka terdiri dari WUP dan WPR.

 WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri 
setelah berkoordinasi dengan gubernur dan 
bupati/walikota setempat.

 WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan 
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan permohonan dari badan usaha, 
koperasi, atau perseorangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGELOLAAN PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN 

Golongan komoditas tambang:

a. mineral radioaktif 

b. mineral logam 

c. mineral bukan logam 

d. Batuan 

e. Batubara

Kabupaten Bangka menyelenggarakan pelayanan 
pengusahaan untuk mineral logam, mineral bukan 
logam dan batuan.



PENGELOLAAN PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

IUP diberikan melalui tahapan:

 pemberian WIUP

 pemberian IUP.

IUP terdiri atas:

 IUP Eksplorasi; dan

 IUP Operasi Produksi.





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA 

PERTAMBANGAN

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan dilakukan terhadap:

a. pengadministrasian pertambangan;

b. teknis operasional pertambangan; dan

c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja   

pertambangan



Pengawasan dilakukan terhadap:

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengelolaan data mineral;

e. konservasi sumber daya mineral;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa 

serta rancang bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi;

m. kegiatan lain yang menyangkut kepentingan umum;

n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; 

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN



REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan
reklamasi dan penutupan tambang. 

 Melalui implementasi Permen ini kegiatan reklamasi dan
pascatambang telah terintegrasi dari perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi sampai penjaminannya. 

 Jaminan reklamasi dan pascatambang tidak
menghilangkan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan
penutupan tambang.
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