
 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 08 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
   

BUPATI BURU SELATAN 
 

 

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh 
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara di bawahnya yang tidak selaras harus 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di 
atasdipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme(KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4852); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5058); 
 



 

 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indo6nesia 
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4736); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5110); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Bidang Mineral (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5111); 

14. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru 
Selatan Tahun 2012 Nomor 35);  

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN 

dan 

BUPATI BURU SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

(1) Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan. 
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. 
(3) Bupati adalah Bupati Buru Selatan. 
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buru 

Selatan. 
(5) Dinas adalah organisasi pemerintah daerah yang berwenang dalam pengelolaan energi 

dan sumber daya mineral. 
(6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan di bidang energi dan 

sumber daya mineral. 
(7) Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk oleh Bupati 

untuk melaksanakan kewenangannya. 
(8) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang.  

(9) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan 
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk 
batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 



 

 

 
(10) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah 

dari sisa tumbuh-tumbuhan. 
(11) Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau 

batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 
(12) Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam 

bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 
(13) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjualan, serta pascatambang. 

(14) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan.  

(15) Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki 
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi 
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 

(16) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP 
yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. 

(17) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah bagian dari 
WUP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP. 

(18) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP 
tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat. 

(19) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.  

(20) Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi 
geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.  

(21) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi 
secara terperincl dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial 
dan lingkungan hidup. 

(22) Studi Kelayakan adalah 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 pascatambang 

(23) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP 
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 

(24) Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi 
konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan 
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi 
kelayakan. 

(25) Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan 
seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 

(26) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi 
mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.  

(27) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan 
mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral 
ikutan.  

(28) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertamhangan untuk rnemindahkan mineral 
dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian 
sampai tempat penyerahan. 

(29) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan 
mineral atau batubara. 

(30) Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian adalah izin yang diberikan kepada pemohon  
IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian; 

(31) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha yang 
diberikan kepada badan usaha  yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi 
akan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan / atau batubara.  

(32) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang 
diberikan kepada badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi 
akan melakukan kegiatan jual beli  mineral dan / atau batubara. 

 



 

 

 
(33) IUP Operasi Produksi Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha 

yang tidak bergerak dalam bidang usaha pertambangan tetapi akan menjual mineral 
dan / atau batubara.  

(34) Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan adalah izin yang diberikan kepada 
pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan / atau 
batubara. 

(35) Masyarakat Setempat adalah masyarakat Kabupaten Buru Selatan.  
(36) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk 

melaksanakan kegiatan pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi 
terbatas. 

(37) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian 
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.  

(38) Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan 
untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar 
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

(39) Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan 
terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan 
usaha  pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial 
menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.  

(40) Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K-3 adalah instrumen yang 
memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari 
bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan 
menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). 

(41) Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas 
terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K-3 pada suatu 
kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 

(42) Nilai tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses yang dilakukan 
terhadap mineral.  

(43) Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral sehingga menghasilkan 
manfaat ekonomi, sosial dan budaya. 

(44) Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
pertambangan. 

(45) Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan 
tahapan danlatau bagian kegiatan usaha pertambangan. 

(46) lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang 
diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha 
jasa pertambangan. 

(47) Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan 
tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. 

(48) Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan 
kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan. 

(49) Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan 
jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan. 

(50) Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat 
kehidupannya. 

(51) Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi 
Produksi untuk mempergunakan bangunan atau menempatkan kontainer untuk 
penyimpanan bahan peledak. 

(52) Izin Juru Ledak adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 
pemegang IUP Operasi Produksi atau Kepala Teknik Tambang untuk melaksanakan 
pekerjaan peledakan dan orang tersebut harus memiliki Kartu Izin Meledakkan / KIM 
dan memiliki sertifikat juru ledak. 

(53) Izin Operasi Kapal Keruk / Kapal Hisap adalah izin yang diberikan kepada pemegang 
IUP Operasi Produksi untuk mengoperasikan kapal keruk / kapal hisap dalam kegiatan 
penggalian pertambangan termasuk kapal yang dipergunakan sebagai sarana 
penunjang yang dilakukan dari permukaan air. 

 



 

 

 
(54) Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP 

Operasi Produksi untuk menimbun bahan bakar cair yang mudah terbakar didalam satu 
tangki atau sekumpulan tangki dengan kapasitas diatas 40.000 liter dan untuk bahan 
bakar cair mudah menyala diatas 10.000 liter. 

(55) Izin Alat Angkut Orang (derek) adalah izin  yang diberikan kepada pemegang IUP 
Operasi Produksi untuk mengoperasikan  alat angkut orang / derek. 

(56) Izin Bekerja Eksplorasi adalah izin bekerja yang diberikan kepada tenaga kerja asing 
pada kegiatan eksplorasi. 

(57) Izin Pengiriman Conto / Bulk Sampling adalah izin yang diberikan kepada pemegang 
IUP untuk mengangkut sampel mineral dan atau batubara ke lokasi pengujian mineral 
dan atau batubara. 
 
 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 
Dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan, tujuan pengaturan 
pengelolaan pertambangandi daerah adalah: 
a. menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

hidup;  

b. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah;  

c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan 
lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan  

d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.  
 

 

BAB III 
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN 

Pasal 3 
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan adalah: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah; 
b. pengelolaan perizinan pertambangan untuk wilayah kabupaten sampai dengan 4 (empat) 

mil laut;  
c. pemberian rekomendasi dan persetujuan teknis dalam rangka kegiatan usaha 

pertambangan; 
d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di daerah; 
e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka 

memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; 
f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi 

pertambangan; 
g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara; 
h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertambangan dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan; 
i. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha 

pertambangan secara optimal; 
j. Pemberian bantuan teknis, manajerial dan finansial bagi kegiatan usaha pertambangan 

rakyat; 
k. Pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pertambangan mineral dan batubara; 
l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada 

Menteri dan gubernur;  
m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; 
n. penetapan harga patokan / harga standar batuan, 
o. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan 

pengelolaan usaha pertambangan; dan 
p. penyampaian laporan pelaksanaan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur. 

 
 
 



 

 

 
Pasal 4 

(1) Bupati mempunyai kewenanganuntuk melakukan pengelolaan di bidang 
pertambanganmineral dan batubara; 

(2) Kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan oleh Kepala Dinas; 
(3) Kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati; 
(4) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan 

perizinanpertambangan kepada OPD dan / atau OPD yang mempunyai kewenangan di 
bidang perizinan; 

(5) Kewenangan pemberian IPR dapat dilimpahkan kepada camat. 
(6) Pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) dan (5) diatur oleh Bupati.  
 

 
Pasal 5 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan 
pertambangan di daerah meliputi antara lain: 
a. mewujudkan terciptanya dan berkembangnya usaha pertambangan dan pertambangan 

rakyat yang baik dan berwawasan lingkungan; 
b. peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan secara optimal bagi daerah; 
c. peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dengan melakukan pengolahan dan 

pemurnian di daerah serta pemanfaatan mineral ikutan dan pemanfaatan mineral limbah; 
d. meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WUP; 
e. menjamin terjaganya kualitas lingkungan di dalam dan di luar  WIUP.   

 
 

BAB IV  
USAHA PERTAMBANGAN 

 
Bagian Pertama  

Umum 
 

Pasal 6 
 
(1) Usaha pertambangan dikelompokan atas: 

a. pertambangan mineral; dan  
b. pertambangan batubara.  

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:  
a. pertambangan mineral radioaktif;  
b. pertambangan mineral logam;  
c. pertambangan mineral bukan logam; dan  
d. pertambangan batuan.  
 

(3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan 
daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang: 
a. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, 

tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, 
bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, 
tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, 
niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, 
lanthanum, niobium,neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, 
rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan 
zenotin; 

b. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, 
kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, 
yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, 
dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, 
garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;  

c. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah 
serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, 
trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal 



 

 

kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu 
gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai 
ayak tanpa pasir, pasir urug,pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan 
timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu 
gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam 
atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi 
ekonomi pertambangan; dan  

d. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal,batubara, dan gambut. 
 

Pasal 7 
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk:  

a. IUP dan;  
b. IPR. 

 

Bagian Kedua 

Tahapan Usaha Pertambangan 

 

Pasal 8 

(1) Usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah memiliki IUP. 
(2) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineraldanmineralpengikutnya. 
(3) Berdasarkan pertimbangan keterjadian mineral, IUP untuk jenis mineral tertentu dapat 

diberikan untuk 2 (dua) jenis mineral. 
(4) Jenis mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati. 
 
 

Pasal 9  
(1) IUP terdiri atas dua tahap: 

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 
kelayakan; 

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.  

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan 
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Pasal 10 
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi 

sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.  
(2) IUP eksplorasi dapat ditingkatkan ke tahap IUP operasi produksi setelah diketahui 

sebaran, bentuk, posisi dan kualitas mineral berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi dan 
dinyatakan layak secara teknis, lingkungan dan ekonomis berdasarkan hasil study 
kelayakan; 

(3) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada pemrakarsa/pemohon apabila wilayah yang 
dimohon telah terdapat data eksplorasi yang sah atau data study kelayakan yang sah;   

(4) Data eksplorasi yang sah atau data study kelayakan yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah data yang dimilikioleh pemerintah daerah; 

(5) Data eksplorasi atau data study kelayakan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat berasal dari hasil eksplorasi pemerintah daerah atau pemerintah atau hasil 
eksplorasi pemegang IUP yang telah berakhir izinnya; 

 
Pasal 11 

(1) Pemrakarsa dapat memperoleh, memiliki dan menggunakan dataeksplorasi dan ataudata 
study kelayakan milik pemerintah daerah setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan; 

(2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan 
administrasi danbiaya kompensasi data; 

(3) Penggunaan data eksplorasi dan atau data study kelayakan yang diperoleh pemrakarsa 
dari pemerintah daerah,sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemrakarsa; 

(4) Tata cara perolehan dataeksplorasi dan atau data study kelayakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 



 

 

 

                                          Pasal 12n b dihitung berdasarkan: 
(1) Untuk kepentingan perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan / atau 

kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP operasi produksi batuan, Bupati berwenang 
menetapkan harga patokan / harga standar batuan. 

(2) Penetapan harga patokan / harga standar batuan dilakukan berdasarkan mekanisme 
pasar setelah berkoordinasi dengan Gubernur. 

(3) Penetapan  harga patokan / harga standar batuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan sedikitnya setahun sekali untuk masing-masing komoditas tambang dalam 
1 (satu) kabupaten. 

(4) Harga patokan / harga standar batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib 
digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi  batuan dalam 
penjualan batuan. 

(5) Penetapan harga patokan / harga standar batuan dilimpahkan kepada Kepala Dinas. 
 
 

Bagian Ketiga 
Perizinan, Rekomendasi dan Persetujuan 

 
Pasal 11 

(1) Pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c meliputi, antara lain: 
a. Pemberian WIUP; 
b. Pemberian IUP; 
c. Pemberian IPR; 
d. Pemberian izin lainnya  

(2) Pemberian WIUP terdiri dari : 
a. WIUP mineral logam dan batubara; 
b. WIUP mineral bukan logam dan batuan. 

(3) Pemberian IUP terdiri dari : 
a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;  
b. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian;  
c. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian; 
d. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan; 
e. IUP Operasi Produksi Penjualan; 

(4) Pemberian izin lainnya terdiri dari : 
a. Izin Bekerja Eksplorasi;  
b. Izin Pengiriman Conto (bulk sampling); 
c. Izin Usaha Jasa Pertambangan; 
d. Surat Keterangan Terdaftar; 
e. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan; 
f. Izin Gudang Bahan Peledak; 
g. Izin Juru Ledak dan Kartu Izin Meledakkan / KIM; 
h. Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair; 
i. Izin Alat Angkut Orang (derek); 
j. izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap; 

(5) Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD yang diberi 
kewenangan di bidang perizinan pertambangan. 

(6) Izin – izin sebagaimana tercantum dalam ayat (4) wajib dipenuhi oleh pemegang IUP 
atau pemrakarsa yang akan melaksanakan kegiatan, menggunakan peralatan atau 
sarana dan prasarana penunjang pertambangan . 

(7) Tatacara pengelolaan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati dan atau mengacu pada 
peraturan yang berlaku. 

 
Pasal 15 

(1) Pemberian rekomendasi dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 4 butir c 
meliputi, antara lain: 
a. rekomendasi dalam rangka pelelangan WIUP Eksplorasi mineral logam dan/atau 

batubara dikelola oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan; 
b. rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau 

batuan yang dikelola oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan; 
 



 

 

 
c. rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang; 
d. rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang; 
e. pengesahan Kepala Teknik Tambang dan atau Wakil Kepala Teknik Tambang; 
f. persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang; 
g. persetujuan kelaikan peralatan; 
h. persetujuan penggunaan teknologi; 
i. persetujuandokumen rencana kerja dan anggaran biaya / RKAB tahunan, rencana 

kerja tahunan teknis dan lingkungan  / RKTTL, laporan akhir eksplorasi, laporan study 
kelayakan, rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang.  

(2) Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pengesahan dan persetujuan teknis dilaksanakan 
oleh Kepala Dinas. 

(3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat 
dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dengan Bupati. 

(4) Tatacara pemberian rekomendasi, pengesahan dan persetujuan diatur dalam Peraturan 
Bupati dan atau mengacu pada peraturan yang berlaku. 

 
 

Bagian Keempat 
Proses Izin Usaha Pertambangan 

 
Pasal 16 

(1) IUP diberikan melalui tahapan : 
a. Pemberian WIUP; 
b. Pemberian IUP. 

(2) Pemberian WIUP mineral logam dan batubara dilaksanakan dengan cara lelang; 
(3) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan dengan cara 

permohonan pencadangan wilayah. 
 

Pasal 17 
(1) Permohonan Pencadangan WIUPmineral bukan logam dan batuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Dinas. 
(2) Permohonan WIUP dapat diproses setelah memenuhi persyaratan administrasi dan 

sepanjang wilayah yang dimohon berada pada WUP. 
(3) Pemohon WIUP pertama yang telahmemenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama 

untukmendapatkan WIUP (first come first served). 
(4) Pemohon WIUP yang dikabulkan permohonannya dapat memperoleh Surat keputusan 

pencadangan wilayah setelah membayar retribusi pencadangan wilayah. 
(5) Retribusi pencadangan wilayah dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari kalender setelah 

tanggal ditetapkannya surat keputusan pencadangan wilayah. 
(6) Apabila pemohon WIUP tidak membayar retribusi dalam jangka waktu yang ditetapkan, 

maka surat keputusan pencadangan WIUP tersebut dinyatakan batal. 
 

Pasal 18 
(1) Pemohon yang telah memperoleh surat keputusan pencadangan WIUP wajib 

mengajukan permohonan IUP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
diterbitkannya WIUP. 

(2) Apabila pemilik WIUP dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat 
keputusan pencadangan WIUP tidak mengajukan IUP, maka surat keputusan 
pencadangan wilayah tersebut dinyatakan batal dan wilayah tersebut menjadi wilayah 
bebas dan terbuka untuk pemohon lain. 

 
Pasal 19 

(1) Permohonan IUP dapat diproses setelah pemohon memperoleh WIUP dan memenuhi 
seluruh persyaratan yang ditentukan. 

(2) IUP diproses melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi oleh Komisi Teknis. 
(3) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas / OPD 

yang diberi kewenangan pengelolaan perizinan pertambanganyang  beranggotakan unsur 
instansi lain. 

(4) Pembentukan Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan  oleh 
Bupati. 



 

 

 
(5) Pemohon IUP yang dikabulkan permohonannya dapat memperoleh IUP setelah 

membayar retribusi IUP. 
(6) Retribusi IUP dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal 

diterbitkannya IUP yang dimohon. 
(7) Apabila pemohon IUP tidak membayar retribusi dalam jangka waktu yang ditetapkan, 

maka IUP dan surat keputusan pencadangan WIUP dinyatakan batal. 
Pasal 20 

Apabila dalam satu WIUP terdapat mineral jenis lainnya yang bukan mineral ikutan yang 
tercantum dalam izin, maka kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk 
mendapatkan IUP jenis mineral tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan 
haknya, Bupati dapat memberikan IUP kepada pihak lain. 
 
 

Bagian Kelima 
Masa Berlaku, Daftar Ulang dan Perpanjangan Izin 

 
Pasal 21 

(1) Masa berlaku izin adalah sebagai berikut : 
a. IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun; 
b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama7 (tujuh) tahun; 
d. IUP Eksplorasi batuan paling lama3 (tiga) tahun; 
e. IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang sebanyak 2 kali masing-masing 10  (sepuluh) tahun; 
f. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun; 
g. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; 
h. IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 

kali masing-masing 5 (lima) tahun; 
i. IPR paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 

(lima) tahun; 
j. Izin prinsip pengolahan dan pemurnian paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 

diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun; 
k. IUP Operasi ProduksiKhusus Pengolahan dan Pemurnian paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; 
l. IUP Operasi ProduksiKhusus Pengangkutan dan Penjualan paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diperpanjang; 
m. IUP Operasi Produksi Penjualan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang; 
n. Pemberian Surat Izin Bekerja Eksplorasi paling lama 2 (dua) tahun;  
o. Pemberian Surat Izin Pengiriman Conto (bulk sampling) paling lama 6 (enam) bulan; 
p. Pemberian IUJP dan SKT paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; 
q. Pemberian izin sementara pengangkutan dan penjualan paling lama 3 (tiga) bulan; 
r. Pemberian izin gudang bahan peledak paling lama 5 (lima) tahun; 
s. Pemberian izin juru ledak diberikan selama bekerja di wilayah IUP yang tercantum 

dalam izin; 
t. Pemberian izin penimbunan bahan bakar cair paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang; 
u. Pemberian izin alat angkut orang (derek) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 

diperpanjang; 
v. Pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

dapat diperpanjang. 
(2) Setiap izin yang habis masa berlakunya dan masa berlaku perpanjangannya namun pada 

wilayah tersebut masih memiliki potensi komoditas tambang, maka diberi kesempatan 
pertama untuk mengajukan kembali IUP komoditas tambang tersebut. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Pasal 22 

(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h  
diwajibkan melakukan daftar ulang IUP setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(2) Keputusan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan daftar ulang izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Izin 1 (satu) tahun 
sebelumnya. 

(3) Keputusan ditolaknya permohonan daftar ulang Izin menjadi dasar untuk pencabutan 
Izin; 

(4) Kewajiban daftar ulang IUP mulai berlaku setelah IUP berjalan 1 (satu) tahun. 
(5) Permohonan daftar ulang IUP diajukan paling lambat 2(dua) bulan sebelum berakhirnya 

tahun takwin. 
(6) IUP yang masa berlakunya sampai dengan 2 (dua) tahun tidak dikenakan kewajiban 

daftar ulang. 
(7) Daftar ulang IUP ditandatangani oleh Kepala Dinas; 
(8) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi IUP untuk 

pemegang IUP yang permohonan daftar ulangnya ditolak. 
 
 

Pasal 23 
(1) Pemegang IUP dikenakan biaya retribusi Daftar Ulang. 
(2) Retribusi daftar ulang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada : 

a. Pemegang IUPeksplorasi mineral logam yang belum meningkatkan izinnya ke tahap 
IUP operasi produksi paling lambat pada awal tahun keempat; 

b. Pemegang IUPeksplorasi mineral bukan logam dan batuan yang belum 
meningkatkan izinnya ke tahap IUP operasi produksi paling lambat pada awal tahun 
ketiga; 

c. Pemegang IUP operasi produksi mineral logam yang belum memulai kegiatan 
produksi/penambangan dan atau pengolahan/pemurnian paling lambat pada awal 
tahun kedua; 

d. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan yang belum 
memulai kegiatan produksi/penambangan dan atau pengolahan/pemurnian paling 
lambat pada awal tahun kedua; 

(3) Untuk WIUP yang berada di lahan kehutanan dan atau lahan perkebunan, ketentuan 
retribusi daftar ulang dikenakan sejak Pemegang IUP mendapat persetujuan dari pihak 
perkebunan atau kehutanan untuk melaksanakan kegiatan; 

(4) Retribusi dikenakan dengan perhitungan luas WIUP dikalikan tarif retribusi; 
(5) Retribusi daftar ulang IUP eksplorasi mineral logam dikenakan mulai tahun keempat dan 

setiap tahun berikutnya sampai dengan pemegang IUP eksplorasi meningkatkan izinnya 
ke tahap IUP operasi produksi; 

(6) Retribusi daftar ulang IUP eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dikenakan mulai 
tahun kedua dan setiap tahun berikutnya sampai dengan pemegang IUP eksplorasi 
meningkatkan izinnya ke tahap IUP operasi produksi; 

(7) Retribusi daftar ulang IUP operasi produksi mineral logam dikenakan mulai tahun ketiga 
dan setiap tahun berikutnya sampai dengan pemegang IUP operasi produksi 
melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan RKAB yang sah; 

(8) Retribusi daftar ulang IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dikenakan 
mulai tahun kedua dan setiap tahun berikutnya sampai dengan pemegang IUP operasi 
produksi melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan RKAB yang sah; 

(9) Besarnya tarif retribusi daftar ulang IUP ditetapkan oleh Bupati setelah konsultasi dengan 
DPRD; 

 
Pasal 24 

(1) Perpanjangan Izin adalah kelanjutan dari izin sebelumnya; 
(2) Perpanjangan Izin diajukan paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum berakhirnyaIUP. 
(3) Perpanjangan Izin ditandatangani oleh pemberi Izin. 
(4) Tatacara dan persyaratan daftar ulang dan perpanjangan Izin diatur oleh Bupati. 

 
 
 



 

 

 
Bagian Keenam 

Pemindahtanganan dan Kerjasama 

Pasal 22 
(1) IUP tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kecuali atas persetujuan 

Bupati. 
(2) Persetujuan Bupati untuk pemindahtanganan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan kepada badan usaha yang 51% (limapuluhsatu prosen) atau lebih 
sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP. 

 

(3) Persetujuan pemindahtanganan dan / ataukerjasama IUP dilaksanakan oleh pemberi IUP 
setelah melakukan konsultasi kepada Bupati. 

(4) Tatacara dan persyaratan pemindahtanganan dan / atau kerjasama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. 

 
 

Bagian Ketujuh 
Masa Berakhirnya, Pembatalan dan Pengembalian Izin 

Pasal 23 
IUP berakhir karena : 
a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; 
b. dikembalikan oleh pemegang IUP kepada Bupati; 
c. dibatalkan dan atau dicabut. 

 
Pasal 24 

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan surat pernyataan tertulis 
kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas. 

(2) Pengembalian IUPdinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 
75 (tujuh puluh lima) hari setelah pernyataan disampaikan, Bupati tidak memberikan 
jawaban maka pengembalian IUP dianggap sah. 

 
(3) Apabila alasan-alasan yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana 

ayat (1) tersebut diatas, maka IUP dicabut secara sepihak. 
 

Pasal 25 
(1) Bupatidapat membatalkan/mencabutIUP, IPR dan atau izin lainnya, setelah sebelumnya 

diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila: 
a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
b. demi kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup; 
c. tidak melanjutkan usahanya; 
d. atas permintaan pemegang hak atas tanah atau pihak ketiga jika pekerjaan dimulai 

sebelum membayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan atau belum 
mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah; 

e. IUP dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan 
Bupati; 

f. tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah 3 (tiga) bulan IUP eksplorasi 
diterbitkan; 

g. tidak melaksanakan kegiatan operasi produksi setelah 6 (enam) bulan IUP operasi 
produksi diterbitkan; 

h. Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dokumen 
RKABatau study kelayakan yang telah disetujui; 

i. Pemegang IUP tidak menyetorkan jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi; 
j. Pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi pada tahap eksplorasi sesuai 

dengan RKAB yang disetujui; 
k. Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan serta pemantauan 

lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL atau AMDAL yang telah disahkan; 
l. Pemegang IUP memulai kegiatan operasi produksi sebelum menyetorkan jaminan 

reklamasi dan jaminan pascatambang; 
 



 

 

 
m. Pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang sesuai 

dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui. 
(2) Pembatalan / Pencabutan IUP dilaksanakan oleh OPD yang diberi kewenangan dalam 

pengelolaan perizinan pertambangan. 
(3) OPD yang diberi kewenangan dalam pengelolaan perizinan pertambangan mencabut IUP 

berdasarkan rekomendasi dari Dinas; 
(4) Dinas mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

setelah sebelumnya memberikan peringatan tertulis 3 kali berturut-turut kepada 
pemegang IUP;  

(5) Rekomendasi pembatalan / pencabutan IUPdikeluarkan setelah diberikan kesempatan 
kepada pemegang IUP untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam jangka waktu 
3(tiga) bulan setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan pertamadari Kepala Dinas. 

 
Pasal 26 

(1) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk IUP Eksplorasi dan 1 (satu) 
tahun untuk IUPOperasi Produksi berakhir, yang bersangkutan diberikan kesempatan 
untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya di dalam bekas WIUP, kecuali 
barang bergerak dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil, maka 
menjadi milik Pemerintah Daerah. 

 
BAB V 

PERTAMBANGAN RAKYAT 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 27 

(1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat 
dalam memanfaatkan mineral dan batubara untuk turut serta membangun daerah di 
bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Daerah. 

(2) Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam WPR. 

(3) Setiap pertambangan rakyat pada WPR hanya dapat dilaksanakan apabila telah 

mendapatkan IPR. 
 

Bagian Kedua 
Wilayah Pertambangan Rakyat 

Pasal 28 
(1) Bupati menyusun rencana penetapan WPR di dalam WP;  
(2) Rencana penetapan WPRsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan 

menjadi WPR oleh Bupati setelah berkonsultasidengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis 

kepada Menteri dan Gubernur. 
 
 

Bagian Ketiga 
Izin Pertambangan Rakyat 

Pasal 29 
(1) Bupati memberikan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat 

setempat. 
(2) IPR diberikan kepada: 

a. perseorangan dengan luas wilayah paling banyak 1 (satu) hektar; 
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau 
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. 

(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR. 
 
 



 

 

 
(4) Pemegang IPR wajib: 

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR 
diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang K-3 pertambangan, 
c. pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; 
d. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; 
e. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat 

secaraberkala kepada pemberi IPR. 
 

Bagian Keempat 
Pemberian IPR 

Pasal 30 
(1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: 

a. persyaratan administratif; 
b. persyaratan teknis; dan 
c. persyaratan finansial. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: 
a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 

1. surat permohonan; 
2. Peta wilayah yang dimohon; 
3. kartu tanda penduduk; 
4. komoditas tambang yang dimohon; dan 
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 
1. surat permohonan; 
2. peta wilayah yang dimohon; 
3. komoditas tambang yang dimohon; dan 
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 
1. surat permohonan; 
2. peta wilayah yang dimohon; 
3. nomor pokok wajib pajak; 
4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
5. komoditas tambang yang dimohon; dan 
6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat 
pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: 
a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; 

 
b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah 

tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;  
c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 
d. sanggup menerapkan teknik penambangan yang baik dan benar serta memenuhi K-3 

pertambangan; 
e. sanggup melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan dan atau pedoman yang telah ditetapkan. 
(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan 

keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat. 
 

Bagian Kelima 
Hak dan kewajiban 

Pasal 31 
 

Pemegang IPR berhak:  
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, 

lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah; dan  

b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  



 

 

 
Pasal 32 

Pemegang IPR wajib:  
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;  
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja 

pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;  
c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;  
d. membayar iuran tetap, iuran produksi, pajak dan kewajiban keuangan lainnya; dan  
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatanpertambangan rakyat secara berkala 

kepada OPD dengan tembusan pemberi IPR.  
 

 
Pengembangan Pertambangan Rakyat 

Pasal 31 
(1) Dalam rangka pengembangan pertambangan rakyat pemerintah daerah wajib 

memberikan bantuan bagi kegiatan pertambangan rakyat. 
(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari teknis, manajerial, 

dan finansial yang dapat meliputi: 
a. bantuan penyusunan dokumen persyaratan pengajuan IPR; 
b. bantuan modal dan peralatan; 

(3) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
dapat mengupayakan kemitrausahaan antara pertambangan rakyat dengan pemegang 
IUP. 

(4) Tatacara dan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana ayat (1) diatur 
melalui Peraturan Bupati. 

 
Bagian keenam 

Pengendalian dan Nilai Tambah Pertambangan Rakyat 
 

Pasal 32 
(1) Dalam rangka meminimalkan dampak lingkungan dan mengoptimalkan nilai tambah dari 

pertambangan rakyat, pengolahan mineral logam dari pertambangan rakyat harus 
dilaksanakan secara terpusat; 

(2) Pemerintah daerah atau pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah 
dapat menyediakan unit pengolahan mineral logam terpusat untuk melayani 
pertambangan rakyat; 

(3) Pemegang IPR wajib melaksanakan pengolahan mineral logam pada unit pengolahan 
mineral milik pemerintah daerah atau unit pengolahan mineral milik swasta yang 
bekerjasama dengan pemerintah daerah; 

(4) Apabila terdapat mineral dari pertambangan rakyat yang tidak diolah pada unit 
pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pertambangan rakyat 
tersebut dapat dicabut izinnya; 

(5) Setiap mineral yang diolah pada unit pengolahan mineral milik pemerintah daerah 
dikenakan retribusi; 

(6) Besarnya retribusi pengolahan mineral diatur oleh Bupati. 
 
 

BAB VI 
USAHA JASA PERTAMBANGAN 

 
Pasal 32 

(1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa 
pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Dinas. 

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan 
Jasa Pertambangan Lokal. 

(3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan 
Nasional atau Perusahaan Jasa Pertambangan Lain. 

 
 



 

 

 
Pasal 33 

(1) Usaha jasa pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah memiliki IUJP / SKT. 
(2) Pemegang IUP hanya dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki 

IUJP / SKT. 
(3) Pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administrasi bila mempekerjakan pelaku jasa 

pertambangan yang tidak memiliki IUJP / SKT. 
 
 

BAB VII 
PENGGUNAANTANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN 

 
Pasal 34 

(1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.  
(2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang hak atas tanah. 

(3) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak 
atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP. 

 
 

Pasal  35 
(1) Penyelesaian/Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan mineral dapat dilakukan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui: 
a. pembebasan hak atas tanah; 
b. izin dan atau persetujuan penggunaan tanah; 
c. sewa; 
d. penggantian lahan; 
e. cara lain yang disepakati. 

(2) Hubungan pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak.  

 
 

Pasal 36 
(1) Dalam rangka upaya pemanfaatan potensi mineral dan batubara, Bupati dapat meminta 

pemegang hak atas tanah untuk memperbolehkan pemegang IUP melaksanakan 
kegiatan eksplorasi. 

(2) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang sifatnya 
tidak mengganggu atau merusak bangunan dan atau tegakan yang terdapat pada 
permukaan tanah tersebut. 

(3) Pemegang IUP yang akan melaksanakan kegiatan sumuran, paritan dan pemboran 
eksplorasi yang diperkirakan akan mengganggu atau merusak bangunan dan atau 
tegakan harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah.  

 
 

Pasal 37 
(1) Usaha pertambangan operasi produksi yang menerapkan tambang bawah tanah wajib 

menyelesaikan lahan dipermukaan yang akan digunakan untuk fasilitas tambang. 
(2) Pemegang IUP tidak diwajibkan menyelesaikan lahan di permukaan untuk pekerjaan 

tambang bawah tanah yang secara teknis diperkirakan tidak mengganggu atau merusak 
bangunan atau tegakan di permukaan tanah; 

(3) Apabila pada pekerjaan tambang bawah tanah mengakibatkan terganggunya atau 
rusaknya bangunan dan tegakan yang terdapat di permukaan tanah yang secara teknis 
tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka pemegang IUP diwajibkan mengganti 
seluruh kerugian yang diderita pemegang hak atas tanah. 

 
 
 
 



 

 

 
Pasal 38 

(1) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang 
untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak dan 
biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggungjawab pihak 
pemegang IUP. 

 
 

Pasal 39 
(1) Usaha Pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu 

Instansi/Lembaga Pemerintah lain harus mendapat pertimbangan dari Instansi/Lembaga 
yang bersangkutan. 

(2) Usaha pertambangan yang terletak di badan atau bantaran sungai, sempadan pantai dan 
di bawah Laut harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari instansi yang 
berwenang. 

 
 

BAB VIII 
PEMANFAATAN BAHAN TAMBANG PADA KEGIATAN NON PERTAMBANGAN 

 
Pasal 40 

(1) Pemanfaatan bahan tambang dalam kegiatan non pertambangan bersifat: 
a. Bukan kegiatan inti pelaku usaha; 
b. Sementara waktu sesuai dengan umur kegiatan yang dilakukan; 
c. Meminimalkan potensi pencemaran lingkungan. 

(2) Kegiatan non pertambangan dapat berupa: 
a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;  
b. pembangunan konstruksi pelabuhan; 
c. pembangunan terowongan;  
d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau  
e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut, dan 
f. kegiatan non pertambangan lainnya. 

(3) Pemanfaatan bahan tambang dalam kegiatan non pertambangan wajib memiliki IUP 
Operasi Produksi  Penjualan. 

(4) PemegangIUP Operasi Produksi Penjualan dikenakan iuran atau pajak untuk setiap 
mineral yang dimanfaatkan. 

 
 

BAB IX 
PENINGKATAN NILAI TAMBAH 

 
Pasal 41 

(1) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral. 
(2) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

bentuk, antara lain : 
a. Wajib melakukan pengolahan dan / atau pemurnian jenis mineral tertentu dan 

batubara di dalam wilayah kabupaten dan tidak dapat diangkut/dijual dalam bentuk 
bahan mentah (raw material); 

b. Melakukan diversifikasi produk; 
c. Melakukan upaya pemanfaatan mineral ikutan atau mineral lainnya yang ikut tergali 

akibat kegiatan penambangan; 
d. Melakukan upaya pemanfaatan mineral dan batubara yang tergali dari hasil kegiatan 

eksplorasi; 
(3) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih 

lanjut oleh Bupati. 
 
 
 



 

 

 
Pasal 42 

(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral, pemerintah daerah melaksanakan : 
a. Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi mineral dan batubara; 
b. Pengembangan teknologi pemanfaatan mineral dan batubara; 
c. Peningkatan kompetensi aparatur, pelaku usaha dan masyarakat; 
d. Upaya terciptanya industri pemanfaatan mineral dan batubara di daerah; 
e. Melakukan upaya pemanfaatan mineral ikutan atau mineral lainnya yang ikut tergali 

akibat kegiatan penambangan; 
(2) Pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dapat bekerjasama antar 

instansi di dalam pemerintah daerah maupun dengan instansi di luar pemerintah daerah; 
(3) Pelaksanaan pelatihan dapat dikerjasamakan dengan instansi lain di luar pemerintah 

daerah maupun oleh perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan. 

 
 

BAB X 
PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA 

 
Pasal 43 

(1) Pemegang IUP yang melaksanakan pengujian mineral dan batubara wajib melaksanakan 
pengujian mineral dan batubara di laboratorium mineral milik Pemerintah Daerah. 

(2) Pengujian mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk 
pengawasan pengusahaan dan  penilaian kualitas mineral dan batubara. 

(3) Dalam rangka pelayanan pengujian mineral dan batubara, Pemerintah Daerah 
menyediakan fasilitas laboratorium mineral. 

(4) Penyediaan fasilitas laboratorium mineral dan batubara dilaksanakan paling lambat 1 
(satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. 

(5) Pelayanan pengujian mineral dan batubara harus dilaksanakan secara profesional dengan 
menerapkan standar pengujian, standar peralatan dan standar kompetensi sumber daya 
manusia sesuai dengan yang disyaratkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia. 

(6) Setiap pelayanan pengujian mineral dan batubara dikenakan retribusi pengujian mineral 
dan batubara. 
 
 

Pasal 44 
(1) Sebagai bentuk pengawasan pengusahaan pertambangan dan penilaian kualitas mineral 

sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2), pengujian mineral dan batubara yang 
wajib dilaksanakan pada Laboratorium milik Pemerintah Daerah meliputi : 
a. Sampel mineral dan batubara dalam rangka kegiatan eksplorasi; 
b. Mineral dan batubara yang tergali hasil kegiatan eksplorasi; 
c. Mineral dan batubara bulk sampling /contoh ruah; 
d. Raw mineral dan batubara yang diproduksi; 
e. Mineral dan batubara hasil pengolahan dan pemurnian;  

(2) Jumlah sampel mineral dan batubara dalam rangka kegiatan eksplorasi paling sedikit 
50% (limapuluh prosen) dari jumlah sampel yang diuji pada laboratorium lainnya. 

(3) Jumlah sampel dari mineral dan batubara yang tergali hasil kegiatan eksplorasi adalah 1 
(satu) sampel setiap 10 (sepuluh) ton mineral. 

(4) Jumlah sampel dari mineral dan batubara  bulk sampling / contoh ruah adalah 1 (satu) 
sampel setiap 10 (sepuluh) ton mineral. 

(5) Jumlah sampel dari raw mineral dan batubara yang diproduksi adalah 1 (satu) sampel 
setiap 100 (seratus) ton mineral. 

(6) Jumlah sampel  dari mineral dan batubara hasil pengolahan dan atau pemurnian adalah 
1 (satu) sampel setiap 10 (sepuluh) ton mineral. 

(7) Jenis mineral yang wajib dilaksanakan pengujian diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BAB XI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 45 
(1) Hak pemegang IUP adalah: 

a. melaksanakan kegiatan sesuai denganIUP yang diberikan; 
b. mendapatkan prioritas untuk meningkatkan izinnya sesuai dengan tahapan kegiatan 

usaha pertambangan; 
c. mendapat prioritas untuk memperoleh izin pertambangan lain yang berada di 

wilayahnya; 
d. menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 
e. pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral, termasukmineral ikutannya, atau 

batubara yang telah diproduksiapabila telah memenuhi kewajiban terhadap 
pendapatan negara. 

f. mendapat pembinaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang. 
 

(2) Kewajiban pemegang IUP adalah : 
a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP; 
b. Menyelesaikan dengan pemegang hak atas tanah sebelum kegiatan dimulai; 
c. Melaksanakan pematokan batas WIUP operasi produksi paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak IUP operasi produksi diterbitkan; 
d. Menyampaikan rencana dan laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Dinas, 

meliputi ; 
1) RKAB setiap akhir tahun takwin; 
2) RKTTL setiap akhir tahun takwin; 
3) laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali; 
4) laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali; 
5) peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali; 
6) pelaksanaan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali; 
7) Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) 

bulan sekali; 
8) laporan kecelakaan di WIUP dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak kejadian; 
9) laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan ketentuan yang 

berlaku.  
e. Membayar iuran tetap,royalti, pajak dan atau retribusi sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
f. Memberikan hibah atas pengusahaan mineral logam dan batubara dari pemegang 

IUP kepada daerah.  
g. Menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RKAB eksplorasi disetujui; 
2) Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dilakukan dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi 
disetujui.) 

h. Menempatkan jaminan pasca tambang setiap tahun dimana penempatan jaminan 
pascatambang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui. 

i. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. 
j. Melaksanakan ketentuan K-3 dan lingkunganpertambangan sesuai  dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Dinas dan Instansi 
berwenang.  

k. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan 
pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
petunjuk dari Dinas dan Instansi berwenang. 

 
 
 
 



 

 

 
l. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama-sama semua 

kerusakan pada bagian bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-
tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang 
terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan 
mineral yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan petunjuk dari Dinas dan 
Instansi berwenang. 

m. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara. 
n. Melakukan pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan terhadapmasyarakat 

setempat. 
o. Mematuhi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungan. 
p. Menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan seluruh data yang diperoleh 

dari kegiatan usaha pertambangan di WIUPnya apabila jangka waktu IUP berakhir. 
 

BAB XII 
JAMINAN USAHA 

 
Pasal 46 

Jaminan Usaha terdiri dari Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan 
Pascatambang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disetor/disimpan pada Bank 
yang ditunjuk. 

 

Pasal 47 
(1) Jaminan Kesungguhan sebagai jaminan usaha pertambangan merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika mengajukan IUP  dengan syarat: 
 

a. Apabila  dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP  diterbitkan dan pemegang 
IUP melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45  maka Jaminan Kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak 
pemegang IUP; 

b. Apabila  dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP diterbitkan, dan pemegang 
IUP tidak memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 dan atau ada pembatalan/pencabutan IUP, maka jaminan tersebut menjadi 
hak Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran dana jaminan kesungguhan yang harus disetorkan oleh pemohon IUP akan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD. 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria pengusaha yang harus menyerahkan jaminan 
kesungguhan, tata cara pembayaran, penyetoran, dasar perhitungan serta pencairan 
jaminan, akan diatur  oleh Bupati. 
 

Pasal 48 
(1) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai jaminan usaha pertambangan 

khususnya dalam pengelolaan lingkungan merupakan jaminan dari pemegang IUP akan 
melaksanakan reklamasi dan pascatambang, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan syarat: 
a. Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tersebut dapat dicairkan dan menjadi 

hak pemegang IUP apabila pemegang IUP telah melaksanakan reklamasi dan atau 
pascatambang sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan atau pascatambang sesuai 
dengan rencana dan ketentuan teknis dan atau ada pembatalan/pencabutan IUP, 
maka jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang akan dicairkan oleh 
Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang.  

(2) Besaran dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus disetorkan oleh 
pemegang IUP mengacu rencana biaya reklamasi dalam kurun waktu lima tahun dan 
rencana biaya pascatambang yang tercantum dalam dokumen rencana reklamasi dan 
dokumen rencana pascatambang. 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria pengusaha yang harus menyerahkan jaminan 
reklamasi dan pascatambang, tata cara pembayaran, penyetoran, dasar perhitungan 
serta pencairan jaminan diatur  oleh Bupati. 



 

 

 
BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 49 
(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: 

a. Pemasaran 
b. Keuangan 
c. Pengelolaan data mineral dan batubara 
d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang 

bangun daerah; 
e. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 
f. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. 
g. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan 

umum; 
h. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, IUPK, IUJP dan SKT; dan 
i. Pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kemitrausahaan. 

(2) Perangkat daerah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang 
pendidikan dan pelatihan bersama-sama Dinas melakukan pembinaan dan pengawasaan 
terhadap pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan. 

(3) Perangkat daerah yang berwenang dalam bidang perindustrian dan perdagangan, 
bersama-sama perangkat daerah lainnya serta Dinas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap : 
a. Pemasaran 
b. Keuangan 
c. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang 

bangun daerah; 
d. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 
e. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. 

(4) Perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pendapatan daerah bersama-sama 
Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasaran dan keuangan. 

(5) Perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pembangunan masyarakat pedesaan 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat. 

 
Pasal 50 

(1) Pengawasan jumlah, jenis dan mutu produksi/hasil usaha pertambangan dilaksanakan 
dalam bentuk perhitungan teknis, uji petik, dan penerbitan surat jalan angkutan 
tambang. 

 
(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan jumlah, jenis dan mutu produksi/hasil usaha 

pertambangan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
 

BAB XIV 
INSPEKTUR TAMBANG DAN KEPALA TEKNIK TAMBANG 

 
Bagian Pertama 

Inspektur Tambang (IT) 
 

Pasal 51 
(1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Inspektur Tambang. 
(2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Inspektur Tambang di Daerah. 
(3) Apabila diperlukan, Bupati dapat mengangkat Asisten Inspektur Tambang untuk 

membantu tugas-tugas Inspektur Tambang. 
(4) Inspektur Tambang  melaksanakan kewenangan Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengendalian dalam hal: 
a. teknis pertambangan; 
b. konservasi sumberdaya mineral dan batubara,  
c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan / K-3, 
d. keselamatan operasi pertambangan,  
e. pengelolaan lingkungan hidup,reklamasi, dan pasca tambang; 



 

 

f. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. 
(5) Tugas dan wewenang Koordinator Inspektur Tambang  serta tugas, fungsi dan 

wewenang Inspektur Tambang, diatur lebih lanjut oleh Bupati atau berpedoman kepada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektur Tambangsebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) maka kepada Pejabat Inspektur Tambang diberikan tunjangan 
khusus. 

 
Bagian Kedua 

Kepala Teknik Tambang 
 

Pasal 52 
(1) Setiap pemegang IUP harus memiliki Kepala Teknik Tambang sebelum memulai kegiatan 

Eksplorasi dan (atau) Operasi Produksi. 
(2) Kepala Teknik Tambang diangkat oleh pemegang IUP dan harus mendapat pengesahan 

dari Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang. 
(3) Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pertambangan dalam 

WIUP. 
(4) Dengan mempertimbangkan luas WIUP dan atau beban pekerjaan yang ditangani, KTT 

dapat dibantu oleh Wakil Kepala Teknik Tambang; 
(5) Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab atas penyediaan transportasi dan akomodasi 

bagi Inspektur Tambang/Aparat yang ditugaskan melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan. 

(6) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dari kota kecamatan sampai 
dengan pelaksanaan kegiatan di dalam WIUP.  

 
Pasal 53 

(1) Setiap usaha pertambangan harus memiliki Buku Tambang dan Buku Kecelakaan 
Tambang yang sesuai dengan ukuran dan bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur 
Tambang. 
 

(2) Buku Tambang dan Buku Kecelakaan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disahkan oleh Inspektur Tambang dengan memberikan nomor dan paraf pada tiap-
tiap halaman. 

 
Pasal 54 

Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang berkaitan 
dengan teknis kegiatan pertambangan, K-3 dan Lingkungan Hidup Pertambangan. 

 
Pasal 55 

Ketentuan mengenai klasifikasi, kriteria, tata cara, persyaratan pengangkatan, dan kewajiban 
Kepala Teknik Tambang serta ketentuan lain berkaitan dengan tugasnya berpedoman kepada 
ketentuan yang berlaku 

 
Bagian Ketiga 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) 
 

Pasal 56 
(1) Pemegang IUP  wajib membentuk organisasi K-3 
(2) Organisasi K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan 

arahan/petunjuk dari Dinas. 
 

Pasal 57 
Pemegang IUP wajib menciptakan K-3, menyediakan alat perlindungan diri, memberikan 
keterampilan kepada pekerja dan mengasuransikannya. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BAB XV 

LINDUNGAN LINGKUNGAN 
 

Bagian Pertama 
Pengelolaan Lingkungan 

 

Pasal 58 
(1) Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan 

bertanggungjawab dalam perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang 
akan dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

(2) Tanggungjawab Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi 
pemberian persetujuan : 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri dari Kerangka Acuan Analisis 

Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang disusun oleh masing-masing 
pemrakarsa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan  dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 
untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemrakarsa 
dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

 
Pasal 59 

(1) Setiap Pemegang izin, pada tahap operasi produksi wajib menyampaikan laporan 
Rencana KerjaTahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). 

(2) Pedoman penyusunan RKTTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  oleh Bupati 
dan atau berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 60 

(1) Setiap pemegang IUP wajib melakukan UKL-UPL  yang mengacu kepada dokumen 
lingkungan yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau 
pemilik tanah. 

(2) Dalam pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP wajib 
melakukan konsultasi teknis dengan Dinas. 

(3) Pelaporan UKL-UPL harus sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Dinas berwenang melakukan penilaian atas laporan UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3) dan memberikan petunjuk atau persetujuan. 

 
Pasal 61 

(1) Pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 60 ayat (1) dilakukan selama 
kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan. 

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan UKL-UPL yang berada 
dalam WIUP dan wiilayah proyek menjadi tanggungjawab Dinas. 

(3) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksaaan pengelolaan lingkungan oleh pemegang 
IUP kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan 
hidup. 

 
Bagian Kedua 

Reklamasi dan Pascatambang 
 

Pasal 62 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi  wajib melaksanakan reklamasi.  
(2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu 

pada kegiatan eksplorasi. 
(3) Pemegang IUP Operasi Produksi  wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. 
(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap 

lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan 
terbuka dan  penambangan bawah tanah. 

 



 

 

 
(5) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) 

dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan selama kegiatan 
pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan dengan melibatkan 
masyarakat setempat. 

(6) Pemegang IUP wajib melaporkan setiap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dan 
mendapat penilaian dari Dinas untuk memberikan petunjuk atau persetujuan. 

(7) Pengaturan lebihlanjut mengenai Reklamasi dan Pascatambang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 63 
(1) Pemegang IUP wajib menyetorkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang 

sebelum melaksanakan kegiatan. 
(2) Dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan reklamasi dan 

pasca tambang, Dinas dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan 
pascatambang dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemegang IUP termasuk direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan kewajiban 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak dapat diberikan IUP atau IPR di wilayah 
Kabupaten Buru Selatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur oleh Bupati dan 
atau peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada lahan 
IPR. 

 
 

BAB XVI 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KEMITRAUSAHAAN 

 
Pasal 64 

(1) Pemerintah wajib menumbuhkan sebesar-besarnya peran serta masyarakat dalam 
pelaksanaan usaha pertambangan. 

(2) Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pembangunan masyarakat dan 
kemitrausahaan. 

(3) Pembangunan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan 
sumberdaya manusia, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 

(4) Pemegang IUP  wajib menyediakan biaya untuk pembangunan masyarakat sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh prosen) dari nilai pajak atau Iuran. 

(5) Pembangunan masyarakat ini dilaksanakan sesuai arahan dan petunjuk dari masing-
masing perangkat daerah yang berwenang. 

 
 

Pasal 65 
Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan berdasarkan prinsip 
saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan skala prioritas 
IPR, masyarakat setempat, Perusahaan Daerah dan koperasi pertambangan yang telah 
berkiprah di daerah. 

 
 

Pasal 66 
Bentuk kemitrausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 antara lain : 
a. pemegang IUPmenyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/koperasi 

pertambangan yang telah berkiprah di daerah, sebagian lahan atau bagian tertentu dari 
WIUP yang mengandung bahan galian berikut data potensinya untuk diusahakan oleh 
kelompok masyarakat/koperasi tersebut. 

b. pemegang IUP membina dan atau memberikan bimbingan teknis dan non teknis serta 
membantu permodalan atau menjadi bapak angkat pertambangan rakyat. 

c. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah di daerah setempat 
untuk menjadi pelaksanausaha jasa pertambangan; 

d. mengutamakan tenaga kerja setempat sebanyak mungkin kecuali tenaga ahli yang tidak 
tersedia di daerah. 



 

 

 
Pasal 67 

Pelaksanaan pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 64 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati. 
 

 
BAB XVII 

PENDAPATAN DAERAH 
 

Pasal 68 
(1) Selain pendapatan negara, pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan 

daerah. 
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. pajak daerah; 
b. retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah; 
c. fee produksi atas pengusahaan mineral logam dan batubara dari pemegang IUP; 
d. jaminan kesungguhan yang karena ketentuan peraturan perundang-undangan 

menjadi hak pemerintah daerah. 
 

Pasal 69 
(1) Pajak dikenakan atas pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. 
(2) Pemanfaatan mineral dan atau batubara oleh penambang tanpa izin dikenakan pajak 

sesuai dengan jumlah mineral  dan atau batubara yang dimanfaatkan dan kegiatannya 
ditertibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Besarnya nilai pajak diatur dalam peraturan daerah. 
(4) Pajak dibayar langsung oleh pemegang IUP dan IPR ke kas daerah. 

 
Pasal 70 

(1) Retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah antara lain : 
a. Retribusi pelayanan data dan informasi geologi dan sumberdaya mineral; 
b. Retribusi pelayanan pencetakan peta; 
c. Retribusi pelayanan pencadangan wilayah izin usaha pertambangan; 
d. Retribusi pelayanan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi; 
e. Retribusi pelayanan izin jasa usaha pertambangan; 
f. Retribusi pelayanan perpanjangan izin; 
g. Retribusi pelayanan daftar ulang izin; 
h. Retribusi jasa pengolahan mineral; 
i. Retribusi pengujian mineral dan batubara. 

(2) Retribusi dikenakan atas jasa pelayanan yang diterima oleh masyarakat, pelaku usaha, 
pemohon atau pemegang izin. 

(3) Penetapan tarif restribusi harus mempertimbangkankualitas pelayanan serta bentuk 
insentif dan disinsentif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 

(4) Pendapatan dari retribusi dikembalikan kepada pengelola retribusi sebesar 60% 
(enampuluh prosen) untuk biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan. 

(5) Tarif retribusi diatur dalam peraturan bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat.  

 
Pasal 71 

(1) Fee produksi atas pengusahaan mineral logam dan batubara adalah dana dari pemegang 
IUP mineral dan batubara untuk daerah sebagai bentuk tangungjawab pemegang IUP 
dalam mendukung pembangunan di daerah. 

(2) Fee produksi dikenakan atas jumlah mineral logam dan batubara yang dijual oleh 
pemegang IUP. 

(3) Besaran fee produksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP dengan 
Bupati. 

(4) Dalam penetapan besaran fee produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati 
melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD. 

(5) Bentuk kesepakatan pemberian fee produksi adalah berupa dokumen tertulis yang 
ditandatangani oleh pemegang IUP dan Bupati dengan diketahui oleh Ketua DPRD.  

 
 



 

 

 
BAB XVIII 

SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA 
 

Bagian Pertama 
Sanksi Administratif 

 
Pasal 72 

(1) Setiap pemegang IUP, pemegang izin lainnya atau IPRyang melanggar salah satu, 
beberapa atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dikenakan 
sanksi administrasi berupa : 
a. Peringatan tertulis; 
b. Penutupan kegiatan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; 
c. Pencabutan IUP. 

(2) Jangka waktu sanksi peringatan tertulis paling lama adalah 3 (tiga) bulan. 
(3) Jangka waktu sanksi penutupan sementara paling lama adalah 1 (satu) bulan. 
(4) Bupati dapat langsung mencabut IUP apabila setelah 3 (tiga) bulan pemegang IUP tidak 

memenuhi semua hal yang tercantum dalam peringatan tertulis. 
(5) Pemegang IUP yang dikenakan sanksi administratif tidak terlepas dari seluruh kewajiban 

yang dimilikinya. 
(6) Pemegang IUP, direksi dan komisaris perusahaan yang telah dikenakan sanksi 

pencabutan IUP tidak dapat mengajukan IUP kembali di wilayah Kabupaten Buru Selatan. 
 

Bagian Kedua 
Denda  

 
Pasal 73 

(1) Bila jumlah produksi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan produksi di lokasi 
pertambangan, maka akan dikenakan denda. 

 
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan terhadap jumlah produksi yang 

tidak dilaporkan. 
(3) Besarnya denda ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah produksi yang tidak 

dilaporkan dikalikan 10 (sepuluh) besarnya tarif pajak. 
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan Pendapatan Daerah. 
 

BAB XIX 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 74 

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik POLRI dan 
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 

Pasal 75 
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 berwenang : 
 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik 
berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia. 



 

 

 
BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 76 
(1) Pelanggaran terhadap pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 33 ayat (1) dan pasal 

62 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah); 
 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah pelanggaran; 
 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah. 
 

(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang 
mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 77 
(1) Setiap IUP yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih 

tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 
(2) Pelaksanaan usaha pertambangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini 

mulai tanggal diundangkannya. 
 

BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 78 

Peraturan pelaksanaan dan atau peraturan lainnya yang telah ada sebelumnya sepanjang 
materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku. 
 

Pasal 79 
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
Pasal 80 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 

Ditetapkan di Namrole 
Pada tanggal 1 Mei 2013 
 
BUPATI BURU SELATAN, 
 

 
 
 

TAGOP SUDARSONO SOULISA  
Diundangkan di Namrole 
Pada tanggal 1 Mei 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BURU SELATAN, 
 
 

 
MACHMUD SUOWAKIL, SH. MM 
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PENJELASAN 

 ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN 

NOMOR 08 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 
 

I.  PENJELASAN UMUM 

Dalam UU 4/2009 banyak terdapat perubahan pengaturan yang cukup prinsip diantaranya 
penarikan sebagian kewenangan daerah ke pusat (penetapan WIUP logam), mekanisme 
perizinan, tahapan usaha, masa berlaku izin, luas WIUP, IPR dll. 
 
Terdapat pengaturan dalam UU 4/2009 yang relatif akan sulit untuk diterapkan di daerah, 
misalnya adanya batasan minimal WIUP eksplorasi mineral bukan logam (1000 hektar) dan 
batuan (500 hektar). 
 
Dipandang perlu adanya kebijakan-kebijakan daerah untuk mengakomodir perubahan 
aturan dan penyesuaian dengan kondisi lokal. 
 

a. Pemanfaatan potensi pertambangan yang bersifat tak terbarukan harus dilaksanakan 
secara bijak dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk 
kepentingan masa kini dan masa datang. 

b. Pertambangan harus dapat menjadi pilar pembangunan di daerah dengan mendorong 
kegiatan ekonomi masyarakat dan tumbuhnya industri penunjang pertambangan. 

 
 

II.  PENJELASAN PASAL 

 
Penjelasan pasal 3 

Jenis-jenis kewenangan yang dicantumkan tidak hanya mengadopsi dari pasal 8 UU 4/2009 
tetapi ditambah dengan wewenang yang secara tersurat tercantum di dalam materi UU 
4/2009, PP, Permen dan kepmen. 
 

 

Penjelasan Pasal 4 
Pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah kepada Bupati. 
 

Pasal 4 ayat (2) dasar pelimpahan kewenangan dari Bupati langsung kepada kepala 
distamben dengan pertimbangan bahwa distamben dibentuk untuk melaksanakan 
kewenangan pengelolaan pertambangan. 
 
 
Kewenangan perizinan di atur khusus mengingat hal tersebut menjadi hak bupati untuk 
menangani langsung atau dilimpahkan ke OPD, sejauh ini baru di kab. Buru Selatan 
kewenangan pemberian IUP diserahkan sepenuhnya kepada OPD.  
 

Penjelasan Pasal 5 
Kebijakan pengelolaan pertambangan merupakan bentuk program pengelolaan 
pertambangan di Kab. Buru Selatan yang dijabarkan pada pasal-pasal dalam raperda ini. 
a. Kebijakan ini ditetapkan agar kegiatan pertambangan memenuhi standar good mining 

practice sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga. 
b. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari usaha 

pertambangan baik dalam bentuk PAD, pembangunan masyarakat dan 
kemitrausahaan. 



 

 

c. Buru Selatan dikenal sebagai penghasil raw material sehingga nilai tambahnya relatif 
kecil, perlu adanya kebijakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri 
manufacture pertambangan. 

d. Dampak langsung kegiatan pertambangan adalah lingkungan sekitar lokasi kegiatan, 
perlu dibuat kebijakan yang jelas agar masyarakat yang terkena dampak langsung 
mendapat manfaat maksimal dari usaha pertambangan. 

 
Penjelasan Pasal 10 

Ayat (3) : pemohon IUP dapat langsung mengajukan IUP operasi produksi bila lokasi yang 
dimohon telah terdapat data eksplorasi atau study kelayakan. 
 
Aturan ini dibuat untuk mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil yang akan melaksanakan 
usaha pertambangan. Dalam UU 4/2009 bahwa usaha pertambangan harus melalui tahap 
IUP eksplorasi baru meningkat ke IUP operasi produksi. Yang menjadi masalah adalah : 
WIUP eksplorasi mineral bukan logam minimal 1000 hektar dan WIUP eksplorasi batuan 
minimal 500 hektar, hal tersebut akan menghambat pelaku usaha kecil. 
 
Pemda perlu memfasilitasi permasalahan tersebut dengan menyediakan data 
eksplorasi/study kelayakan untuk wilayah tertentu yang diproyeksi menjadi kawasan usaha 
pertambangan. Sehingga pemohon IUP dapat menggunakan data eksplorasi atau study 
kelayakan milik pemda sebagai dasar permohonan IUP operasi produksi. Pemohon IUP 
hanya diwajibkan membayar biaya kompensasi data eksplorasi/study kelayakan kepada 
pemda yang akan menjadi salah satu sumber PAD sektor pertambangan. 
 

 

Penjelasan Pasal 22 
Daftar ulang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan 
usaha pertambangan. 
 
Objek evaluasi daftar ulang adalah laporan pelaksanaan kegiatan tahunan dan rekapitulasi 
pelaksanaan hak dan kewajiban selama 1 tahun. 
 
Daftar Ulang ditandangani oleh kepala dinas karena daftar ulang adalah bentuk evaluasi 
teknis. 
 

Penjelasan Pasal 23 
Retribusi daftar ulang ditujukan sebagai bentuk disinsentif bagi pemegang IUP yang 
pelaksanaan hak dan kewajibannya dipenuhi namun progresnya relatif lambat. 
Disinsentif diberlakukan apabila perusahaan tidak memenuhi target pekerjaan sesuai 
dengan waktu standarnya. Target waktu eksplorasi yang ditetapkan maksimal 3 tahun 
untuk mineral logam dan maksimal 2 tahun untuk mineral bukan logam dan batuan. Target 
waktu pelaksanaan konstruksi pada IUP operasi produksi maksimal 1 tahun. 
 
Ketika waktu pelaksanaan usaha pertambangan mundur dari standar waktu tersebut, maka 
pemda akan dirugikan dari sisi peluang, nilai tambah, PAD dll. Maka perlu adanya 
kompensasi dari pemegang IUP untuk mengganti kerugian tersebut.  
 
Untuk WIUP yang berada di lahan kehutanan atau perkebunan, karena penyelesaian 
lahannya memerlukan waktu yang cukup panjang, maka waktu pengenaan retribusi 
dihitung sejak terbitnya persetujuan lahan dari kehutanan atau perkebunan. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013 
NOMOR   
 

 
 
 
 
 
 


