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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYlJASIN

NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

[JSAHA PERTAMBANGAN BAlIAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUlIAN YANG MAlIA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Mcnimbang

Mcngingat

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatcra
Selatan Nomor ]3 Tahun ]995 telah diserahkan sebagian urusan
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dibidang Pel1ambangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab serta dinamis dan upaya meningkatkan PAD,
maka sumbei" daya alam bahan gal ian golongan C dalam Kabupaten
Musi Blnyuasin perlu diusahakan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, pei"lu membentuk Peraturan Dacrah tcntang Usaha
Pcrtambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupatcn Musi
Banyuasin.

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pcmbcntukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di. Sumatcra Selatan ( Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun] 959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor ]821 ) ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan Dasar
Pokok - pokok Agraria ( Lembaran Negara RepubliK ]ndoncsia
Tahun 1960 Nomor ].04, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2043 ) ;

3. Undang - undang Nomor. II Tahun ]967 tentang Ketcntuan __
ketentuan Pokok Pel1ambangan ( Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lcmbaran Negara
NOliJor 2831 ) ;

4. UndaIlg - undang Nomor 18 tahun 1997 tcntang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tcntang Pengclola'ln
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
]997 Nomor 68, T<:mbahan Lembaran Negara Nomor 3699); .

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun ]999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);'

7. Peraturan Pcmcrintah .
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7. Peraturan Pemerintah NomoI' 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang - undang NomoI' II Tahun 1967 tentang Pelaksanaan.
Undang - undang NomoI' II tahun 1967 tentang Ketentuan _
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 NomoI' 60, Tambahan Lembaran Negara
NomoI' 2916) ;

8. Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan
Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
NomoI' 47, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3174 ) ;

9. Peraturan Pemerintah NomoI' 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 NomoI' 53, Tambahan Lembaran Negara
NomoI' 3340 ) ;

.
10. Peraturan Pemerintah NomoI' 45 tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
NomoI' 10, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3373 ) ;

II. Peraturan Pemerintah NomoI' 51 Tahun 1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. (AMDAL) ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 NomoI' 84, Tambahan Lembaran
Negara NomoI' 3538);

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
( Lel1lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NomoI' 54,
Tal1lbahan Lembaran Negara NomoI' 3691 ) ;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia NomoI' 37 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia NomoI' 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan
Bentuk Raneangan Undang - undang, Raneangan Peraturan
Pemerintah dan Raneangan Keputusan Presiden ( Lembaran
Negara Reoublik Indonesia Tahun 1999 NomoI' 70 ) ;

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia NomoI' I Tahun 1976 tentang
Sinkronisasi PeJaksanaan Tugas dibidang Keagrariaan dengan
Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan

"Umum;

16. Peraturan Menteri Pel1ambangan dan Energi NomoI' 02/PM.
Pertambangan /1981 tentang Pedoman Pemberian Sl!rat lzin
Pertal1lbangan Daerah untuk Bahan galian yang bukan strategis dan
vital ( bahan galian goJongan C);

17. Peratur<!n Menteri Pertambangan dan Energi NomoI' 04/P/M.
Pertal1lben/1997 tentang Peneegahan dan Penanggulangan terhadap
Gangguan dan Peneemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan
Umum;

18. Keputusan.
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18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986
tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan
Penambangan Bahan Galian Golongan C ;

19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP.I I/MenLH/3/1 994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang
Wajib dilengkapi dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP,12/MenLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;

2 J . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun J 994 tcntang
Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;

22. Keputusan Menteri Pertambangan dan
555.K/26/M,PE/1995 tentang Keselamatan dan
Pertambangan Umum ;

Encrgi NomoI'
Kcschatan Kcrj a

.~ .
1/,
\,;

Mcnctapkan

23. Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1995
tcntang Penyerahan Sebagian Urusan Pemcrintahan Propinsi
Sumatera Selatan dibidang Pertambangan kepada Pcmerintah
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan
NomoI' 3 Seri D tanggai 23 Pebruari 1996) ;

24. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NomoI' 019 Tahun 1998
t,entang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Propiusi Sumatera Selatan dibidang Pertambangan kepada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;

25, Keputusan Gu'bernur Sumatera SeJatan NomoI' 046 Tahun 1998
ten tang Pelaksanaan Penambahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Propinsi Sumatera Selatan dibidang Pertambangan kepada
Pemerintah Kabupatenl Kotamadya Musirawas, Lahat, Ogan
Komering UIu, Ogan Komering IIiI', Musi Banyuasin, Bangka,
Belitung, Pangkal Pinang dan Pale.nbang ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 5 Tahun 1998
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
C dalam Kabupaten Musi Banyuasin,

Dcngan PCl'sctujnan

DEWAN PERWAKlLAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

I'ERATURAl'i "DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG USAHA 'PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GO LONGAN C DALAM'KABUPATEN MUSI BANYUASIN.,

BAB I ""
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa! J

Dalarn 1'eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
b. 1'emerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta 1'erangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah ;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 1'erwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
e. Dinas 1'ertambangan adalah Dinas 1'ertambangan Kabupaten Musi

Banyuasin;
f Kepala Dinas 1'ertambangari' adalah KepaJa Dinas 1'ertambangan

Kabupaten Musi Banyuasin ;,
g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C

sebagaimana dimaksud dalam 1'eraturan 1'erundang - ulldangan yang
berlaku yang menjadi urusan 1'emerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;

h. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala
kcgiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi,
pcngolahan, pemllrnian, pengangkutan dan penjualan ;

I. Eksplcrasi adalah segal a kegiatan penyelidikan
geoJogi/pertambangan untuk menetapkan Iebih teliti/seksama
adanya dan sifat Jetakan bahan gal ian ;

J. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud
Illcnghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;

k. Pengolahan / pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu
bahan gal ian serta untuk mernanfaatkan scrta Illclllpcroleh unsur-
unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;

I. Pengangkutan adalah segal a usaha pemindahan bahan galian .dan
hasil pengolahan / pemurnian bahan galian dad wilayah ekspJorasi,
eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian ke tempat / lokasi
lain;

m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan / pemurnian oleh usaha pertambangan umum ;

n. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki,
mengembangkan kemanfaatan ataa meningkatkan daya guna lahan
yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ;

o. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya
alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi
sumber daya alam terbaru menjamin kesinambungan persediaannya
dengall tetap memelihara d~n meningkatkan kualitas niiai dan
keanekaragamannya ;

p.' Surat 1zir, 1'ertambangan Daerah (SI1'D) adalah Surat Izin Kuasa
Pcrtambangan Dacrah yang berisikan wewenang, hak dan
kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sehagian tahap
usaha pertambangan bahan gal ian golongan C ;

q. Pajak I luran adalah Pungutan atas izin dan produksi pertambangan
bahan - bahan galian golongan C oleh 1'emerintah Daerah kepada
setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki Surat Izin
Pertarnbangan Oaerah (' SI1'O ).

BAB II .
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BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud Pasal I hurlli'
g antara Jain:

a. Pasir untuk bahan bangunan ;
b. Batu koraJ ;
e. Batu kerikil ;
d. Sirtu ( pasir dan batu ) ;
e. Batu kapur ;
f Berbagai j enis tanah yaitu :

I. tanah liat untuk bahan bangunan ( batu bata, gent eng ) dan
sebagainya ;

2. tanah urug ;
3. tanah liat tahan api;
4. tanah liat ball (ball clay).

g. Berbagai jenis batu - batuan yang berbentuk pasir, kerikil dan
bongkah yang dipergunakan untuk bahan bangunan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1) WiJayah Pertambangan bahan galian golongan C, ditetapkan oleh
Bupati

(2) Bupati dapat menentukan lokasi yang tertutup bagi lIsaha
pertambangan bahan galian goJongan C.

Pasal 4

Blipati berdasarkilll pertimbangan teltentu dapat menutup sebagian atau
selurllh wilayah pertambangan pada Jokasi sebagaimana dimakslld pada
Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Pertama

Pe r i z ina n

PasaJ 5...
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Pasal 5

(1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C terlebih dahulu
harus mendapat izin dari Bupati ;

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa :
a. Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ) Eksplorasi ;
b. Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ) Eksploitasi ;
C. Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD )I'engolahan /

Pemurnian;
d. Surat Izin I'ertambangan Daerah ( SIPD ) Pengangkutan dan

Penjualan;

(3) SIPD bahan gal ian golongan C hanya dapat diberikan kepada :
a. Perusahaan Daerah ;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha ~ilik Negara ;
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan

Perundangan Republik: Indonesia, berkedudukan di Indonesia
mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta
bertempat tinggal di Indonesia mempunyai lapangan usaha di
bidang pertambangan;'

e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat
tinggal di Daerah ;

f. Perusahaan dan modal bersama antara Negara / Badan usaha
Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Propinsi atau
Pemerintah Kabupaten atau Perusahaan Daerah dipihak lain;

g. Pengusaha dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha
Milik Negara dan atau Pemerintah Kabupaten atau Perusahaan
Daerah di satu pihak dengan Koperasi, Badan hukum Swasta
atau Perorangan tersebut pada huruf b, d dan e dipihak lain.

Pasal 6

(1) SIPD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini
terdiri dari :
a. SIPD eksplorasi ;
b. SIPD eksploitasi ;
c. SIPD pengolahan alau pemurman;
d. SIPD pengangkutan ;
c. SIPD pcnjualan.

(2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini untuk Badan Usaha
yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan s.esllai
dengan peratllran perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedlla

Tata Cara Memperoleh SII'D

Pasal 7

(1) Pcrmohonan SlPD diajukan secara tcrtlllis kepada Bllpati mclalui
Dina:; Pcrta111bangan ;

(2) Untuk ..
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(2) Untuk satu wilayah pettambangan diajukan satu pennohonan izin;

(3) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan
yang memenuhi syarat, maka yang pertama mendapatkan
penyelesaian adalah permohonan yang terdahulu dengan
mengutamakan permohonan dari Daerah.

Pasal 8

(1) Permohononan SIPD untuk perorangan dengan luas wilayah sampai
dengan 1 ( satu) hektar harus dilampiri dengan : .
a. peta wilayah I : 1.000 dengan batas - batas koordinat yang jelas

dan diikat pada titik tetap (titik triangulasi ) ;
b. poto kopi KTP ;
c. Surat Keterangan Tanah (SKT);

(2) Permohonan SIPD di atas 1 ( satu ) hektar harus dilampiri dengan: '
a. peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala

antara 1: 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang diikat pad a
titik tetap dan dengan batas - batas koordinat yang jelas ;

b. salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya
dibidang pertambangan dan telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri setempat ;

c. keterangan mempunyai tenaga ahli pertambangan dengan syarat
pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
I. Sarjana Teknik Pertambangan I Geologi ;
2. Sarjana Muda Teknik Pertambangan I Geologi ;
3. Sarjana jurusan lain yang mempunyai pengalaman kerja

minimal 5 tahun pada aktifitas penambangan dengan
dibuktikan kelcrangan dari perusahaan yang bersangkutan;

4. Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun
pada aktifitas penambang:ll1 ;

5. Keterangan kesanggupan, daftar riwayat pekerjaan, poto
kopi KTP dan poto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir.

d. Bank garansi referensi bank masing - masing untuk :
I. luas areal di atas I ha sid. 5 ha sebesar Rp 500.000,-
2. luas areal di atas 5 ha sid. 10 ha sebesar Rp 2.000.000,-
3. luas areal di atas 10 ha sid. 50 ha sebesar Rp 5.000.000,-
4. luas areal di atas 50Fa sebesar Rp 10.000.000,-

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
f Polo kopi KTP.

(3) Di samping syarat - syarat ~ebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
(2) Pasal ini, setiap permohonan dilampiri pula rekomct;dasi dari :
a. Camal berupa Surat Keterangan ;
b. Instansi terkait lainnya bila dianggap perlu.

(4) Dalam seliap' pemberian SIPD, harus mempertimbangkan sifat dan
besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun
keuangan.

Bagian Ketiga .
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Bagian Ketiga

Luas Wilayah Pertambangan

Pasal 9

(I) Setiap I (satu) SIPD hanya dapat diberikan dengan luas wilayah
pertambangan maksimal 10 (sepuluh) hektar, kecuali ditcntukan
lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

(2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan I (satu) SIPD,
sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan
maksimal 5 (lima) SIPP ;

(3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan
luas masing - masing maksimal 10 (sepuluh) hcktar untuk bahan
galian yang sejcnis dalam satu lokasi, Bupati dapat membcrikan
I (satu) buah SIPD;

(4) SlPD untuk luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar dalam
satu wilayah hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah
mendapat persetujuan / rekomendasi Menteri Pertambangan dan
Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui
Gubernur Sumatera Selatan;

(5) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini hanya dapat
diberikan untuk I (satu) jenis bahan galian dengan luas wilayah
maksimal 500 (lima ratus hektar) ;

(6) Surat Izin Pertambangan Daerah untuk luas wiIayah yang
melebihi 500 (lima ratus) hektar sebagaimana yang dimaksud
ayat (5) pasal ini, sebelum mengajukan permohonan izin pada
instansi yan berwenang harus mendapat rekomendasi dad Bupati ;

(7) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan
mcngembalikan sebagian atau bagian - bagian tertentu dad
wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat

Masa Berlaku SIPD

Pasal 10

(I) SIPD dapat diberikan ,untuk jangka waktu rnaksimal 10 (sepuluh)
tahun dan dapat diperpanjang rnaksirnal 2 (dua) kali perpanjangan
masing - masing rnaksimal 5 (lima) tahun;

(2) Pembcrian SIPD melebihi ketentuan sebagairnana dimaksud ayat (I)
pasal ini hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat
persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal
Pertambangan Umum melalui Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal II
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,Pasal II

SIPD tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan atau dikerjasamakan
kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati melalui Dinas
Pertambangan,

Pasal 12

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berakhir dan atau tidak berlaku
apabila:
a, berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam SIPD tanpa IZll1

perpanjangan;
b, dikembalikan oleh pemegangnya ;
c, dibatalkan / dicabut oleh pejabat yang berwenang,

Pasal 13

Pcmegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12 hurufb Peraturan Daerah ini dengan cara :
a, menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disen,ai dengan

alasan yang cukup; ,
'b, pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mcndapat persetujuan

dari Bupati melalui Dinas Pertambangan,

Pasal 14

SIPD dicabut / dibatalkan apabila :
a, terdapat keke1iruan dalam surat izin sebagai akibat kesalahan

pemohon;
b, adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mcngancam /

membahayakan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup;
c selama 6 (enam) bulan berturut - turut setelah surat izin diterbitkan

tidak ada kegiatan eksploitasi {untok SlPD eksploitasi), tanpa adanya
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

d, selama 9' (sembilan) bulan berturut - turut setelah beroperasi
(cksplorasileksploitasi), tidak melaporkan kegiatannya;

e, SIPD dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain
tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas Pertambangan sesuai
dengan maksud pasal II Peraturan Daerah ini ;

f Tidak mematuhi dan atau tidak mengindahkan petunjuk yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai pcnyelcnggaraan
usaha pertambangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban
kewajiban scbagaimana tercantum dalam SIPD serta peraturan
perundang - undangan yang berlaku,

Pasal 15

(I) Jika SIPD berakhir karena hal - hal dimaksud dalam pa3al 12,13
dan 14 Peratulan Daerah ini, maka :
a, segal a beban yang menjadi tanggungjawab pemegang SIPD

harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

b, wilayah"",.
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b. wilayah izin pertambangan Daerah kembali dikuasai Negara /
Pemerintah Daerah ;

c. segal a sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan -
bangunan tamba.r::gdan kelanjutan penambangan bahan galian
golongan C menjadi hak dan tanggungjawab Pemerintah
Daerah tanpa kewajiban ganti rugi kepada Pemegang SIPD ;

d. badan usaha atau perorangan pemegang SIPD yang
bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan - bahan
peta, gambar - gambar ukuran tanah dan semua data hasil
penelitian kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan tanpa
ganti rugi.

(2) Bupati mcnetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD
terakhir dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk memindahkan / mengangkut segala sesuatu
yang menjadi hak miliknya kecuali bahan bangunan yang disebut
pada ayat (I) huruf c pasal ini;

(3) Barang / bangunan yang tidak dipindahkan / diangkut dalam batas
wak-tu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah ;

(4) Menyimpang dari. ketentuan ayat (I) pasa! ini, apabila SIPD
dibatalkan demi kepentingan Negara / Pemerintah Daerah,
diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD
sesuai dengan peratllran perundang - llndangan yang berlakll.

BAB V

KEW AJIBAN P.EMEGANG SIPD

Pasal 16

(1) Pel11egang SIPD wajib membayar pajak atas pengambilan dan
pengolahan bahan galian golongan C hasil produksi dari kegiatan
eksplorasi ! eksploitasi sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku ke Kas Daerah I11clalui Dinas
Pertal11bangan;

(2) Pemegang SIPD wajib l11embayar illran tetap atas wilayah usaha
pertambangan gal ian golongan C, sesuai dengan pcraturan
perundang - undangan yang berlaku ke Kas Daerah l11elallli Dinas
Pertambangan ;

(3) Besarnya iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal illi
ditetapkan sebesar Rp 5.000,- / ha / tahun ;

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah:
a. Orang atau Badan yang l11elakukan penambangan bahan gal ian

golongan C untuk \mendirikan bangunan kepentingan agama
dan pendidikan sosial;

b. Penduduk
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b. PenduQuk di dalam lingkungan lokasi yang menghasilkan
bahan galian golongan C untuk mendirikan rumah tempat
kediaman sendiri yang bukan untuk rumah sewaan atau rumah

\perusahaan.

(5) Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, pemegang SIPD diwajibkan pula:
a. menyampaikan laporail seeara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali

tentang pelaksanaan kegiatan usahanya termasuk hasil produksi
kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan ;

b. memberikan perIindungan dan memelihara kesehatan dan
keselamatan kerja serta pengamanan teknis penambangan gune
kepentingan pekerja I tenaga kerja sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berIaku ;

c. memelihara kelestarian sumber daya alam dan b.gkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

d. mengembalikan tanah penutup I menimbun kembali tanah yang
telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas
tambang ;

e. melakukan penanaman kembali I penghijauan / reboisasi dan
revegetasi ;

f mematuhi semua syarat - syarat yang tereantum dalam SIPD
dan ketentu1n peraturan perundang - undang an yang berIaku.

BAB VI

JAMINAN REKLAMASI

Pasal 17

Guna kepentingan keselamatan dan kelestarian lingkungan, pemegang
SIPD diwajibkan membayar uang jaminan reklamasi tambang kepada
Pemcrintah Daerah.

Pasa! 18

(1) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 17
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
a. luas areal sid. 5 ha seoesar Rp 200.000,-/hektar
b. luas areal di atas 5 ha. sid. 50 ha sebesar Rp 300.000,-/hektar
e. luas areallebih dari 50 ha sebesar Rp 400.000,-/hektar.

(2) Vang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal
ini akan dikembalikan kepada pemegang SIPD, apabila setelah
dilakukan penelitian bahwa terhadap wilayah pertambangan yang
bersangkutan telah dilakukan reklamasi sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Tata cara pembayaran
scbagaimana dimaksud
ditetapkan oIeh Bupati.

/ penyetoran
pasal 17 dan

BAB VII

uang jaminail rekIamasi
18 Pcraturan Dacrah 1111,

,
"'1

"

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 20

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan gal ian goIcngan C harus
diIakukan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin dan
ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

PasaI 21

(1) Pelaksammn usaha pertambangan bahan gaIian goIongan C harus
sudah dimuIai selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat
izin diterbitkan;

(2) ApabiIa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini belum dapat dimuIai, pemegang izin
harus l1Iemberikan laporan secara lertllIis kepada Blipali melalui
Dinas Pertambangan dengan disertai alasan - alasan yang dapal
dipertanggu ngjawab kan;

(3) Jangka waklll sebagaimana dimakslld ayat (I) pasa! in, dapal
diperpanjangkan apabila alasan--aIasan yang diajllkan sebagaimana
dimakslld ayat (2) pasa! ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan ballan galian golongan C,
pembllangan sisa - sisa hahan galian golongan C yang lidak terpakai
dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peratllran
perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembelian, penyimpanan / penimbunan, pengangkutan, penggllnaan dan
pemllsnahan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian
golongan C harus mendapat izin dari instansi yang berwenang sesual
dengan peraturan perundang - undangan yang berIakli.

UAB VlII.
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BAB VIII

PEMBlNAAN, PENGENDALIAN DAN PENGA WASAN

Pasal 24

(1 ) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha
bahan gal ian golongan C dilakukan oIeh Bupati
Pel1ambangan dengan instansi terkait;

pertambangan
melalui Dinas

, .•..

(2) I'cmbinaan, pcngcndaJian dan PCngawasan scbagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini meliputi pengusahaan, tata cara / teknik
pcnambangan, kcschatan dan kcsclal11atan kClja serta pcngclolaan
Iingkungan usaha pcrtambangan bahan galian golongan C ;

(3) Untuk kcpcntingan pcngendalian dan pengawasan, setiap instansi
atau Badan Usaha yang mengusahakan pertal11bangan bahan
galian golongan C wajib mel11berikan kesernpatan kepada petugas
untuk mengadakan pel11eriksaan, pcnelitian baik yang bersifat
administrasi maupun sccara teknis opcrasional.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(J) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (l), Pasal 1 I, pasal 16
ayat (I), pasal 17, pasal 20, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24
I'eraturan Daerah ini diancam pidana atau dcnda scsuai dengan
pcraturan pcrundang - undang an yang berlakll;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1m adalah
pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 26

(I) Pcnyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimakslid dalall1
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pcgawai
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Dacrah yang
pcngangkatannya sesllai dengan peratllran pcrundang - lIndangan
yang bcrlakll ;

(2) Dalam melaks<lnakan tugas penyidikan, Penyidik Pcgawai Negcri
SipiI (PPNS) tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang: ,
a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seseorang tcnlang

adanya tindak pidana;
b. Melakukan tmdakan pertama pada saat itu di tCl11patkejadian

dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh
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c. 'Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. Mebkukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. Mcngambil sidik jari dan memotret tersangka;
f MemanggiI orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saks;;
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara ;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;

1. Melakukan tindakan lain menurut. hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat
(I) pasal ini wajib :
a. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

I. pemeriksaan tersangkh;
2. pemasukan rumah;
3. penyitaan barang ;
4. pemeriksaan saksi ;
5. pemeriksaan tempat kejadian.

b. membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Pimpinan Unit Organisasinya;

c. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melaiui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sarna.

BAB XI,

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

SIPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih
tetap berlaku sampa; masa habis berlakunya sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya. Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 150 Tahun 1999 tentang Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak
berlaku.

I'asal 29 ...
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Pasal 29

I'claksanaan Pera/uran Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Pera/uran Daerah ini mlliai bcrlaku pada tanggal dililldallg.kall.

Agar setiap orang mengetahuinya, l1lemerintahkall pellglllldangan
Peraturan Daerah illi dengall penel1lpatallnya dalal1l Lel11barall Daerah
Kabllpatell Musi BanYllasill .

Disahkan di SckaYlI
pada tanggal 30 Oklober :2000

ASIN,

H. NAZOM NIHUlAWI

Diundangkan di SekaYlI
pada tanggal 17 Nopember 2000,

SEKRETARIS DAKRAII KABUPATEN
MUSI BANYlJASIN,

:...---- .
II. ALEX NOERDIN o

LEMIlARAN DAERMI KABlII'A'fEN IYIliSIIlANYUASIN 'fAHUN 2000 NOMOR 30

",.
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