
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8
sampai dengan Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 20
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi
Lampung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta dalam
rangka memberikan pedoman tata cara pemberian Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi
untuk penjualan, dipandang perlu untuk mengatur
Pelaksanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batu Bara di dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiaa Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);

3. Undang- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesiaa Nomor 4749);

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

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-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);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2738);

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

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah  Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batu bara (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lemberan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 24);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA WILAYAH KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan Daerah dan Energi Kabupaten
Pesawaran.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah dan Energi
Kabupaten.

7. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia.

8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

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. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.

11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang
berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi
serta air tanah.

12. Pertambangan batu bara 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 dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca
tambang.



14. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan.

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

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan Operasi
Produksi.

17. Izin Pertambangan Rakyat, selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dengan investasi terbatas.

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

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

20. 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 sesuai  dengan study
kelayakan.

21. 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.

22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk
pengendalian dampak lingkungan.

23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.

24. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan
untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
memindahkan mineral dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian
sampai tempat penyerahan.

26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral dan batu bara.

27. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan
kegiatan usaha pertambangan.

29. Wilayah Pertambangan selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan



batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian tata ruang
nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disingkat WUP, adalah
bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,
dan/atau informasi geologi.

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat WIUP, adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

32. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disingkat WPR, adalah
bagian WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

33. Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disingkat WPN, adalah
bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis
nasional.

BAB II
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Bupati memberikan IUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

a. badan usaha;
b. koperasi; dan
c. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa
badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perserorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahan
komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu)  WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 3
IUP diberikan melalui tahapan :

a. pemberian WIUP; dan
b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Pasal 4
(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri

atas :

a. WIUP radioakttif;
b. WIUP mineral logam;



c. WIUP  batubara;
d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
e. WIUP batuan.

(2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.

(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan
permohonan wilayah.

Pasal 5
(1) Dalam 1 (satu) WIUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1
(satu) WIUP.

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batu Bara
Pasal 6

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), Bupati mengumumkan
secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi,
atau perseorangan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 7
(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP  mineral logam dan/atau batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk panitia lelang oleh
bupati, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas
Kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat)
mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
ditetapkan oleh bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima)
orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral
dan/atau batubara;

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah

Pasal 8
Tugas dan Wewenag Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

a. menyiapkan lelang WIUP;
b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
c. menyusun jadwal lelang;



d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila

peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. melaksanakan lelang WIUP;
i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan

pemenang lelang WIUP;

Pasal 9
(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

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

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk :

a. Badan usaha, paling sedikit meliputi :

1. Mengisi formulir yang disiapkan panitia lelang;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang disahkan oleh pejabat berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Koperasi, paling sedikit meliputi;

1. Mengisi formulir yang disiapkan panitia lelang;
2. Profil koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi;

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. Kartu Tanda Penduduk; dan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer paling sedikit meliputi

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. Profil perusahaan;
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha

pertambangan; dan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b
paling sedikit meliputi :

a. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perserongan dibidang
pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau
bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan
induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak dibidang
pertambangan;



b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun; dan

c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun
eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi :

a. Laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai
di Bank Pemerintah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai
kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi
untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

c. Pernyataan bersedia membayar lelang WIUP dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman lelang.

Pasal 10
(1) Prosedur lelang meliputi tahap :

a. Pengumuman prakualifikasi;
b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
d. Evaluasi prakualifikasi;
e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
f. Penetapan hasil prakualifikasi;
g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
h.Undangan kepada perserta yang lulus prakualifikasi;
i. Pengambilan dokumen lelang;
j. Penjelasan lelang;
k. Pemasukan penawaran harga;
l. Pembukaan sampul;
m. Penetapan peringkat;
n. Penetapan/pengumuman lelang yang dilakukan berdasarkan

penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib
dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP
yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

a. Lokasi;
b. Koordinat;
c. Jenis mineral, termasuk ikutannya, dan batubara;
d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f. Status lahan.

Pasal 11
(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenanganya yang diberikan oleh Bupati

dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang
lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam
jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang



setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan
lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada
peserta pelelangan WIUP.

Pasal 12
(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu

paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran
harga sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf K.

(2) Hasil pelaksanakaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada
Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang
lelang WIUP.

Pasal 13
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia

lelang sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menetapkan
pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batu bara.

(2) Bupati sesuai dengan kewenanganya memberitahukan secara tertulis
penetapan pemenangan lelang WIUP mineral logam dan/atau batu bara
kepada pemenang lelang.

Pasal 14
(1) Apabila peserta lelang yang memasukan harga sebagimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta,
ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus
sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang ditetapkan.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan
ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga
dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 15
Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha,
koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati, untuk permohonan IUP
yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau
wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

Pasal 16
(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih

dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan
bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku
secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan
pencetakan peta memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan
WIUP.



(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan
keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut
batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan
alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP

Paragraf 1
Pasal 17

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

a. IUP Eksplorasi; dan
b. IUP Operasi Produksi.

(2) IUP Eksplorasi terdiri atas :

a. Mineral logam;
b. Batu bara;
c. Mineral bukan logam; dan/atau
d. Batuan.

(3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:

a. Mineral logam;
b. Batu bara;
c. Mineral bukan logam; dan/atau
d. Batuan.

Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 18
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi meliputi persyaratan :

a. Administratif;
b. Teknis;
c. Lingkungan; dan
d. Finansial.

Pasal 19
(1) Persyaratan adminsistratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

a untuk badan usaha meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batu bara :

1. Surat permohonan;
2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.



b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batuan:
1. Surat permohonan;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 18 huruf
a untuk koperasi meliputi :

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batu bara :

1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus;
3. Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batuan :

1. Surat permohonan;
2. Profil koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus; dan
6. Surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a untuk orang perseorangan meliputi;

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batu bara :

1. Surat permohonan; dan
2. Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batuan :

1. Surat permohonan;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Nomor pokok wajib pajak; dan
4. Surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara:
1. Surat permohonan;
2. Surat khusus dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam
dan batuan:
1. Surat permohonan;
2. Profil perusahaan;



3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan;

4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.

Pasal 20
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling
sedikit 3 (tiga) tahum;

2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang
berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang
dan bujur sesuai dengan  ketentuan sistem informasi geografi
yang berlaku secara nasional.

2. Laporan lengkap eksplorasi;
3. Laporan studi kelayakan;
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 21
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c
meliputi :

a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perlindungan  dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d

untuk :



a. IUP Eksplorasi, meliputi :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi; dan

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil
lelang WIUP mineral logam atau  batubara sesuai dengan nilai
penawaran lelang atau bukti pembayaran pencetakan peta WIUP
mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik;

2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai

penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi

Pasal 23
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a
diberikan oleh Bupati, untuk WIUP yang berada dalam Daerah dalam
wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis
pantai.

Pasal 24
(1) IUP Eksplorasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan

berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan
yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

(2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan
study kelayakan.

Pasal 25
(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batu bara sebagimana

dimaksud dalam Pasal 13 harus menyampaikan permohonan IUP
Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka
waktu paling lambat 5 (lima)  hari kerja setelah penetapan pengumuman
pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 23.

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan
permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jamninan
kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah
daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta
lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga
kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pertama.



(5) Bupati sesuai dengan kewengannya  melakukan lelang ulang WIUP
apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada
yang berminat.

Pasal 26
(1) Penertiban peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang

diajukan oleh badan usaha, koperasi, atu perseorangan kepada bupat
untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penertiban IUP
Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.

(2) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kerja sejak diterimanya
tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau
batuan.

Pasal 27
(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan

peta WIUP beserta batas koordinat sebagimana dimaksud dalam Pasal
26 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu kerja setelah
penertiban peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus
menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada bupati, sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan sebagimana dimaksud dalam pasal 19.

(3) Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kerja tidak
menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan
uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau milik
pemerintah daerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP
menjadi wilayah terbuka.

Pasal 28
Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar
WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenagannya untuk menunjang usaha
kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4
IUP Operasi Produksi

Pasal 29
(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan peresorangan
sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi
Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan
memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

(3) IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan penjualan.



(4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 30
(1) IUP Operasi Produksi diberikan Bupati, apabila lokasi penambangan,

lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam
wilayah Daerah yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut
sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat
rekomendasi dari Bupati;

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta
pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya
juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya.

Pasal 31
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan
pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian,
kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian
dapat dilakukan oleh pihak lain memiliki :

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;

dan/atau
c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 32
(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

huruf  a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan  dan
penjualan dilakukan di dalam Daerah.

(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf  b diberikan Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah
berasal dari 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi
kegiatan pengolahan dan pemurnian berada di dalam kabupaten; atau

(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan pemurnian diberikan oleh menteri.

Pasal 33
Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada :
a. 1 (satu) Daerah, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati berdasarkan

rekomendasi gubernur;
b. Lintas Daerah, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur

berdasarkan rekomendasi dari Bupati; atau
c. Lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan

rekomendasi dari Bupati dan Gubernur.



Pasal 34
Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batu
bara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35
Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di
luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan
kewenanganya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

BAB III
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN

USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Pasal 36

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau
mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh
WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau
pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus menyerahkan :

a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang
berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada
wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau
pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau

dilepaskan.

Pasal 37
(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban

untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan :

a. Untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:

1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan

2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK
Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak
25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

b. Untuk IUP batu bara atau IUPK batu bara :



1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan

2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK
Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi Wilayah yang dipertahankan paling banyak
15.000 (lima belas ribu) hektare.

c. Untuk IUP mineral logam :

1. Pada tahun kedua wilayah ekplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hekyare; dan

2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

d. Untuk mineral logam jenis tertentu :

1. Pada tahun ketiga wilayah konservasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan

2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

e. Untuk IUP batuan :

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan

2. Pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dapat dipertahankan sudah
dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Ekplorasi
atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
(1) Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum

berlakunya peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan
dinyatakan tetap berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Nopember 2015

BUPATI  PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  TAHUN 2014 NOMOR 40

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002


