PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAFTAR PERSYARATAN
IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara
NO

PERSYARATAN

1.

Badan Usaha

2.

a) Administratif

3.

Untuk Logam dan Batu bara

4.

- Surat Permohonan
- Susunan Direksi dan Daftar pemegang Saham
- Surat Keterangan Domisili

5.

b) Teknis

6.

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan
system informasi geografis yang berlaku secara nasional
- Laporan lengkap eksplorasi
- Laporan studi kelayakan
- Rencana reklamasi dan pascatambang
- Rencana kerja dan anggaran biaya
- Rencana pembangunan sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
- Tenag ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalamn paling sedikit 3 (tiga) tahun.

7.

c) Lingkungan

8.

- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Persetujuan dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9.

d) Finansial

10.

- Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit account Publik
- Bukti Pembayaran iuran tetap 3 (Tiga) tahun terakhir
- Bukti pembayaran penganti investasi sesuai dengan penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP
yang berakhir.

11.

- Koperasi

12.

a) Administratif

13.

1. Untuk Logam dan Batubara
- Surat Permohonan
- Surat keterangan Domilisi

14.

b) Teknis

15.

- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalamn paling sedikit 3 (Tiga) tahun
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat gografis lintang dan bujur sesuai dengan
ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional

16.

c) Lingkungan

17.

- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

18.

d) Finansial
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19.

- Bukti penempatan jaminan kesanggupan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
- Bukti Pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral Logam dan
Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah
dan pembayaran percetakan peta WIUP mineral bulan Logam dan Batubara atas permohonan wilayah.

20.

Biaya Retribusi Izin Rp 5.000.000,- / Ha (dibayar setelah izin selesai diproses)
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