
 

KETERANGAN : 

1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM 

DIY 

2. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM DIY meminta rekomendasi teknis penerbitan 

izin kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY selaku SKPD Teknis 

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY memberikan rekomendasi teknis penerbitan 

izin kepada Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM DIY 

4. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM DIY menerbitkan izin kepada pemohon 

 

JENIS IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN 

1. Izin Usaha Pertambangan 

2. Izin Pertambangan Rakyat 

3. Izin Khusus, terdiri dari : 

a. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan 

b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan 

c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khsusus Pengangkutan dan Penjualan 

d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus dan/atau Pemurnian 

 

PERSYARATAN  

1. Izin Usaha Pertambangan 

Tahapan dan Persyaratan 

A. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dengan syarat : 

1) Surat Permohonan WIUP 

2) Usulan peta WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur serta jenis 

komoditas tambang dan luas WIUP yang dimohon;  

3) KTP pemohon; dan 

4) Nomor Pokok Wajib Pajak 

B. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dengan syarat : 

1) Syarat Administratif 

- Untuk Orang Perseorangan 

a) surat permohonan; 

b) kartu tanda penduduk; 

c) nomor pokok wajib pajak; dan 

d) surat keterangan domisili. 

 



- Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer 

ditambahkan 

a) profil badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer; 

b) akte  pendirian  badan  usaha/koperasi/perusahaan  firma/perusahaan  komanditer 

yang bergerak di bidang usaha pertambangan; 

c) susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham. 

 
2) Syarat Teknis 

a) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi 

yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

b) peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis  lintang dan bujur  sesuai 

dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. 

 
3) Syarat Finansial 

a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 

b) bukti  pembayaran  harga  nilai  kompensasi  data  informasi  hasil  lelang  WIUP  mineral 

logam  atau  batubara  sesuai  dengan  nilai  penawaran  lelang  atau  bukti  pembayaran 

biaya  pencadangan  wilayah  dan  pembayaran  pencetakan  peta  WIUP  mineral  bukan 

logam atau batuan atas permohonan wilayah.  

 
4) Syarat Lingkungan 

Pernyataan untuk memenuhi ketentuan perundang‐undangan dibidang lingkungan 
hidup(Surat pernyataan yang ditandatangani dan mencantumkan materai 6.000) 
 

C. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 

1) Syarat Administratif 

- Untuk Orang Perseorangan 

a) surat permohonan; 

b) kartu tanda penduduk; 

c) nomor pokok wajib pajak; dan 

d) surat keterangan domisili. 

 
- Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer 

ditambahkan 

a) profil badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer; 

b) akte  pendirian  badan  usaha/koperasi/perusahaan  firma/perusahaan  komanditer 

yang bergerak di bidang usaha pertambangan; 

c) susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham. 
 

2) Syarat Teknis 

a) peta  wilayah  dilengkapi  dengan  batas  koordinat  geografis  lintang  dan  bujur  sesuai 

dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; 

b) laporan lengkap eksplorasi; 

c) laporan studi kelayakan; 



d) rencana reklamasi dan pascatambang; 

e) rencana kerja dan anggaran biaya; 

f) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan 

g) tersedianya  tenaga  ahli  pertambangan  dan/atau  geologi  yang  berpengalaman  paling 

sedikit 3 (tiga) tahun. 

 
3) Syarat Finansial 

a) pernyataan  kesanggupan  untuk mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

b) persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐

undangan. 

 
4) Syarat Lingkungan 

a) Pernyataan  untuk  memenuhi  ketentuan  perundang  ‐undangan  dibidang  lingkungan 

hidup (Surat pernyataan yang ditandatangani dan mencantumkan materai 6.000) 

b) Persetujuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan 
 

2. Izin Pertambangan Rakyat 

A. Syarat Administratif 

- Untuk Orang Perseorangan dan Kelompok Masyarakat 

a) surat permohonan; 

b) kartu tanda penduduk; 

c) komoditas tambang yang dimohon; dan 

d) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

 
- Untuk Koperasi ditambahkan akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

 

B. Syarat Teknis, 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; dan  

c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 

 
C. Syarat Finansial, hanya dipersyaratkan bagi pemohon dalam bentuk koperasi yaitu berupa 

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

 

3. Izin Khusus 

A. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan 

Persyaratan : 

Surat permohonan yang dilampiri dengan : 

a) metode eksplorasi; 

b) laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK; 

c) jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK; 



d) kualitas  mineral  atau  batubara  yang  tergali  dalam  WIUP  atau  WIUPK  disertai  dengan 

sertifikat  contoh  dan  analisa  mineral  atau  batubara  dari  laboratorium  yang  telah 

diakreditasi; 

e) tanda  bukti  pelunasan  pembayaran  iuran  tetap  sejak  diterbitkannya  IUP  Eksplorasi  atau 

IUPK Eksplorasi; dan 

f) perjanjian jual‐beli dengan pembeli mineral atau batubara. 

 
B. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan 

Persyaratan : 

Surat permohonan yang dilampiri dengan : 

a) akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang; 

b) profil Badan Usaha; 

c) Nomor Pokok Wajib Pajak; 

d) salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang; 

e) master plan kegiatan yang dikerjakan; 

f) jumlah tonase mineral danl atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; 

g) kualitas  mineral  atau  batubara  yang  tergali  disertai  dengan  sertifikat  conto  dan  analisa 

mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; dan 

h) perjanjian  jual‐beli dengan pembeli apabila mineral  logam, mineral bukan  logam, batuan, 

dan/atau batubara yang tergali akan dijual. 
 

C. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khsusus Pengangkutan dan Penjualan 

Persyaratan : 

1) Syarat Administratif 

- Untuk Orang Perseorangan 

a) surat permohonan; 
b) Kartu Tanda Penduduk; 
c) Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d) surat keterangan domisili; 

e) perjanjian kerja sarna pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara 
pemohon dengan pemegang: 
i. IUP Operasi Produksi; 
ii. IUPK Operasi Produksi; 
iii. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian; 
iv. IPR; dan/ atau 
v. IUP  Operasi  Produksi  khusus  untuk  pengangkutan  dan  penjualan  lainnya, 

yang  telah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Menteri,  gubernur,  atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

f) salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi produksi khusus 
untuk  pengolahan  dan/  atau  pemurnian,  IPR,  dan/  atau  IUP  Operasi  Produksi 
khusus  untuk  pengangkutan  dan  penjualan  lainnya  yang  telah  teregistrasi  pada 
Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan 

g) perjanjian  kerja  sarna  Penjualan  mineral  atau  batubara  dengan  pembeli  dalam 
negeri dan/ atau luar negeri. 

- Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer 

ditambahkan : 



a) Profil Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer;  
b) akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral 

atau  batubara  khususnya  di  bidang  pengangkutan  dan  penjualan  mineral  atau 
batubara  termasuk  akta  perubahannya  yang  telah  disahkan  oleh  pejabat  yang 
berwenang; 

c) susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham. 
 

2) Syarat Teknis 

a) RKAB; dan 
b) daftar peralatan termasuk armada pengangkutan. 

 

3) Syarat Finansial 

a) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk 
perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir; 

b) surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang‐
undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan mineral dan batubara; 
dan  

c) referensi bank Pemerintah danl atau bank swasta nasional. 
 

4) Syarat Lingkungan 

a) pernyataan  kesanggupan  untuk mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

b) pernyataan  kesanggupan  untuk mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan 
di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  baik  di  darat,  laut,  maupun  di  sungai  untuk 
pengangkutan mineral atau batubara. 
 

D. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus dan/atau Pemurnian 

Persyaratan : 

1) Syarat Administratif 

- Untuk Orang Perseorangan 

a) surat permohonan; 
b) Kartu Tanda Penduduk; 
c) Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d) surat keterangan domisili; dan 
e) rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/ 

atau dimurnikan berasal dari pemegang: 
i. IUP Operasi Produksi  
ii. IPR; 
iii. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 
iv. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 
v. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/ atau 
vi. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya 

yang  diterbitkan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  yang 
produknya  belum  memenuhi  batasan  minimum  pengolahan  dan/atau 
pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. 

f) nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan 
diolah dan/ atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada huruf e. 
 

- Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer 

ditambahkan : 



a) Profil Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer;  
b) akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral 

atau  batubara  khususnya  di  bidang  pengangkutan  dan  penjualan  mineral  atau 
batubara  termasuk  akta  perubahannya  yang  telah  disahkan  oleh  pejabat  yang 
berwenang; 

c) susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham. 
 

2) Syarat Teknis 

a) rencana  lokasi  pembangunan  saran  a  dan  prasarana  penunjang  kegiatan  operasi 
produksi  khusus  untuk  pengolahan  dan/  atau  pemurnian  disertai  dengan  peta  lokasi; 
dan 

b) memiliki  tenaga  ahli  yang  berpengalaman  di  bidang  pertambangan  atau  tenaga  ahli 
metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun. 
 

3) Syarat Finansial 

a) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk 
perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir; 

b) pernyataan  kesanggupan  untuk mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan 
yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan 

c) referensi bank Pemerintah dan/ atau bank swasta nasional. 
 

4) Syarat Lingkungan 

Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang‐undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 


