
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUST BANYUASTN

NOMOR Lt TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUSAHAANBATUBARA DAN BAHAN
GALIAN PENYERTANY A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUST BANYUASIN

tentang
Negara

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah
otonom, perlu mewujudkan peraturan, pedoman
pelaksanaan pengusahaan batubara dan bahan galian
penyertanya;

b. bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai
sumber batubara dan bahan galian penyertanya yang cukup
besar yang bila dikelola dapat meningkatkan pendapatan
daerah dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
melaJui penyediaan sumber-sumber pembiayaan di
pandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan
pengusahaan gas metana batubara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c perJu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengusahaan Batubara dan Bahan Gahan Penyertanya.

I. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1821 ) ;

2. Undang - undang Nomor II Tahun 1967
Ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ; .

4. Undang - undang Republik Indoncsia Nomor 22 Tahun
1999 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1973 tentang Pengaturan dan Pcngawasan, Keselamatan
Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara
Repllblik Indonesia Tahlln 1973 NOlllor 25, Tambahan
I,clllbaran Ncgara NOlllor 30m);

6. Perall/ran ..
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 1999 lentang
Analisa mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3838)

7. Peraturan Pcmeriritah Nornor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemcrinlah dan KCIVcnangan Propinsi
Scbagai Daerah Otonom (Lcmharan Ncgara tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lcrnbaran Ncgara Nomor 3952)

8. Peraturari Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2001 tentang Perubahan kcdua alas Pcraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan un dang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan
pokok pertambangan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2001 Nornor J 4 I)

9. Keputusan Prcsiden Republik Indonesia NomOf 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerinlah dan Rancangan
Keputusan Prcsiden (Lemb:wlIl Ncgara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70);

J O. Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor J 7
Tahun 2000 tcntang KCIVcnangan Pernerinlah Kabupatcn
Musi Banyuasin sebagaimana yang tclah dirubah dcngan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tcntang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupalen Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Musi Ban)'uasin Tahun 2002
Nomor 11);

II. Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 21
Tahun 2000 ten tang Organisasi Dinas - dinas Daerah
dalam Kabupaten Musi Banyuasin scbagaimana yang telah
dirubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2002
tcntang Perubahan atas Pcraturan Dacrah Nomor 2 1 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas
Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin
( Lembaran Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Tahun
2002 Nomor 15).

Dengan Persetujuan
Dewan I'erwakilan Rakyat Daerah

KabuplIten Musi Banyuasin

MEI\1{]TVSKAN

I'ERATlJRAN DAERAH KABliPATEN MIIS(
BANYlJAS(N TENTANG PEDOMAN
I'ELAKSANAAN I'ENGliSAIIAAN BATVBARA DAN
BAHAN GALIAN I'ENYERTANYA

BABI
KETENTUAN UMliM

I'asal 1

. Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dcng8l1 •
I. Perncrinl:i11 aclalah Pemcrintah Pusal sciJag:li Pcrangkal Ncgara

Kcsatuan Republik Indonesia yang tcrcliri dari l'rcsiclen bcscrta para
Menlcri.
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2. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif' Dacrah ;
4. Bupati adalah KepaJa Daerah Musi Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan PerwakiJan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Musi Banyuasin;
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabui'aten Musi

Banyuasin;
8. Bahan galian penyertanya adalah bahan gaJian pcnyerta hatubara berupa

gas yang terdapat pada lapisan batubara yaitu gas metan (Coal Bed
Methane) dan gas karbon;

9. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada
badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pcrtambangan Batubara;

10. Pcrjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batllbara (PKP2B) adalah
Perjanjian antara Pemerintah Kabupalen 1vlllsi Banyuasin untuk
melaksanakan usaha penarnbangan batubara;

11. Kontrak Kerja Sama adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kontraklor untuk melaksanakan
usaha pertambangan bahan galian penyerta Ballibara;

12. Wilayah Terbuka adalah wilayah tertentu yang belum ditetapkan sebagai
wilayah kerja kontraktor;

13. WiJayah Kerja Kontraktor Pertambangan batubara dan bahan galian
penyertanya adalah wilayah kerja yang diberikan kepada perusahaan
yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi batubara dan
bahan gal ian penyertanya

14. Wilayah Pertambangan Batubara adaJah wilayah keria yang diberikan
kepada perusahaan yang melakukan kegiatan lIsaha eksplorasi dan
ekspJoitasi Batubara ;

15. Biaya Operasi adalah seluruh biaya yang dikeillarkan kontraktor untuk
kepcrluan pclaksanaan kcgiatan operasionaJ I'cngll"lhaan tcrhitung lJ1uJai
bcrJakunya Izin Pengusahaan seeara cf'cklif;

16. Barang dan Peralatan adalah barang dan peralatan yang seeara langsung
dipergunakan daJam usaha cksplorasi dan cksploitasi sesuai Peraturan
Perundang - undangan yang berJaku;

17. Kontraktor adalah perusahaan yang mclaksanakan kegiatan Pengusahaan
Bahan gal ian Penyerta Batubara.

BAB II
l'ENGlJSAtrAAN BATUBARA DAN BAlIAN GALIAN PENYEIUANYA

Pasal 2

(J) Setiap pengusahaan batubara dan bahan gal ian penyertanya dapat
dilaksanakan apabila telah mcndapatkan ijin dari Bupati;

(2) Ijin pengusahaan yang dimaksud pada pasal 2 ayat (J) untuk batubara
berupa :
a. Kuasa Pertambangan (KP);
b. Perjanjian Karya Pengusahaan I'ertarnbangan Ilatllbara (I'KI'213);
Sedangkan unluk bahan gal ian penycrtanya bcrllpa Kontrak Kcrja
Sama (KKS)

(3) 'jin pcngusahaan yang diberikan berlaku scndiri-scndiri.
(4) l3adanUsaha yang darat rnelakukan pcngllsalwan batubara dan bahan

galian rcnyerlanya yaitu :
a. BUMN
h. BUMD
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c. Koperasi
d. Badan Usaha Swasta

BAB III
KUASA PERTAMBAN(;AN

I'llsal 3

(I)Pemegang Kuasa Pertambangan mem pllnym wewenang untuk
melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan
dalam Kuasa Pertambangan yang bcrsangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjllalan.

Pasal 4

(1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan lIsaha pertambangan
penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

(2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati sesuai
kewenangannya untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun atas
permintaall yang bersangkutan.

(3) Bupati sesuai kewenangannya dapat memperpanJallg jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk jangka \Vaktu I
(satu) tahun lagi atas permilltaall yang bersangkutan, yang harus diajukan
sebelum berakhirnyajangka waktu yang telah c1itetapkan.

Pasal 5

(1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertamballgan eksplorasi .
disebut Kuasa Pertambangall Eksplorasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati sesual
kewellangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Bupati sesuai kewenangallnya dapat memperpanjang jallgka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali,
setiap kalinya untuk jangka waktu I (satu) tahun atas permintaan yang
bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu
yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan
bahwa usahanya akan dilanjutkan c1engan lIsaha pertambangan
eksploitasi, maka Bupati sesuai ke\Venangannya dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama
3 (tiga) tahun Iagi untuk pembungunan fasilitas eksploitasi
pertambangan, atas permiljtaan yang bersangkutan.

Pasal (, .
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c. Koperasi
d. Badan Usaha Swasta

BAB III
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan mel11punym wewenang untuk
melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan
d'llal11Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan dapat bempa :
a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan UI11UI11;
b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pel11l1rnian;
e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penj ualan.

rasal 4

(I) Kliasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan
penyelidikan umwn disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

(2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati sesuai
kewenangannya untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun atas
pennintaan yang bersangkutan.

(3) Bupati sesuai kewenangannya dapat memperpanJang jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang hams diajukan
sebelum berakhirnyajangka waktu yang telah di~etapkan.

rasal 5

(I) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi
disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati seSUaI
kewenangannya untukjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Bupati sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka \Vaktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali,
setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas pennintaan yang
bersangkutan, yang hams diajukan sebelum bcrakhirnya jangka \Vaktu
yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan
bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan llsaha pertambangan
eksploitasi, maka Bupati sesuai kc\Venangannya dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama
3 (tiga) tahun lagi untuk pcmbangunan tilsilitas eksploitasi
pertambangan, atas permiritaall yang bcrsangkllian.

P:IS:J1 (l .
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Pllsal 6

(I) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi
disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati sesuai
kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun,
atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Bupati sesuai kewenangannya dapat mempcrpanjang jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayal (2) scbanyak 2 (dua) kali,
setiap kalinya untuk jangka waktu ]0 (sepuluh) lahun atas pennintaan
yang bersangkutan, yang hams diajukan sebelul1l berakhirnya jangka
waktu yang lelah ditetapkan.

Pasal 7

(I) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pcrtambangan pengolahan
dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan I'cngolahan dan Pemurnian.

(2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati
sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Bupati sesuai kewenangannya dapat mcmperpanjang jangka \Vaktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) seliap kalinya untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) lahun atas permintaan yang bersangkulan,
yang harus diajukan sebelum berakhimya jangb \Vaklu yang lelah
dilelapkan.

Pasal 8

(1) Kuasa I'crtambangan unluk melakukan usaha pertambangan
pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa I'ertambangan Pengangkutan
dan Penjualan.

(2) Kuasa I'crtal1lbangan Pcngangkutan dan I'cnjualan diberikan oleh 13upati
seSUaI kewenangannya untuk jangka waktll paling lama 10 \sepuluh)
tahun.

(3) 13upati scsuai kewenangannya dapat mempcrpanjang jangka \Vaktu
scbagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sctiap kalinya untuk
jangka waktll 5 (lima) tahun atas pcnnintaan yang bcrsangkutan, yang
harus diajukan scbelum bcrakhirnyajangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(I) I'crl1lintaan Kuasa Pertal1lbangan diajukan scsuai dengan bcntuk yang
ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk I (satu) wilayah Kuasa Pertal1lbangan harus diajukan I (satu)
pcrl1lintaan tersendiri;

b. lapangan-Iapangan yang tcrpisah tidak dapat dil1linta sebagai 1 (satu)
wilayah Kuasa I'crtal1lbangan.

(2) Dalam .
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(2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Ull1um,
Eksplorasi atau Eksploitasi hams diJampirkan peta wiJayah Kuasa
Pertambangan yang diminta dengan pcnunjukan batas-batasnya yang
jelas dengan ketentuan bahwa khusus mehgenai permintaan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi pcminta hams puJa
menyebutkan jenis bahan galian yang akan di usahakan.

(3) Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayu! (2), untuk :

a. Kuasa Peltambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan
skala sekecil-kecilnya J : 200.000 (satu bcrbanding dua ratus ribu);

b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala
sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu bcrbanding lima puluh ribu);

c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala
sekecil-kecilnya I : 10.000 (satu berbanding sepuJuh ribu).

(4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaill1ana dimaksuc dalarn ayat
(3) humf chams menjelaskan dan menuniukan :

a. ukuran arah astronornis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa
Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;

b. bahwa salah satu titik batas hams dihubungkan dengan salah satu
titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalarn
peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam
bidang topografi;

c. tempat terdapatnya bahan gaJian diukur dari salah satu titik batas
wilayah Kuasa Pertambangan; dan

d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

(5) Apabila peta sebagimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) belum dapat
dilampirkan pada saat mengajukan pennintaan Kuasa Pertambangan
Eksploitasi maka wajib disusulkan kcmudian sclall1bat-Iambatnya dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pllsal 10

(I) Untuk mcnjall1in terlaksanakannya usaha pcrtall1bangan tersebut, Bupati
scsuai kewenangannya berwenang untuk mcminta dan menilai
pcmbuktian kesanggupan dan kemampuan dari pcmohon Kuasa
Peltambangan yang bersangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai
lInsur permodalan dalam mcnarik kerja sam a dcngan pihak kctiga.

)'as:11 11

Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pcrtambangan Pcnyelidikan Umum,
Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Kuasa Pcrtambangan Eksp'~itasi yang
dapat dibcrikan kepada satu badan alau scorang Pcmcgang Kuasa
Pcrtambangan (idak boleh mclcbihi berturut-turut 20.000 (dua puluh ribu)
hcklar.

I'asal 12 .
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PasaI12

(I) Peke~jaan usaha pertal11bangan berdasarkan ,uatu Kuasa Pertambangan
tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah
tertutup untuk kepentingan umum dan tempat-tempat yang secara khusus
ditentukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

(2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada pcnetapan Bupati sesuai
kewenangannya telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk
kepentingan umum oleh instansi lain, maka pcn3111bangan bahan gal ian
hanya dapat dilakukan atas izin Bup'lti sesuai kcwenangannya dengan
mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi/pihak yang
bersangkutan.

Pasal13

(1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kep'lda badan/orang lain dengan
izin Bupati sesuai kewenangannya.

(2) Izin Bupati sesuai kewenangannya hanya dapat diberikan jika pihak yang
akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalal11 Undang-Undang Pokok Pertambangan dan
peraturan pelaksanaannya.

(3) Apabila perorangan yang l11emegang Kuasa Pcrtambangan mcninggal
dan para ahli warisnya tidak mcmenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), maka dcngan izin Bupat: sesuai
kewenangannya masing:masing sebagaill1ana d:maksud dalall1 Pasal I
ayat (2), Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan
atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syar'lt.

HABIV
PEIUANJIAN KAh. I A P./!;NLilJ~AhAAi".j j'J>.11.'-J AiVib.'\j'lliAN 13kl tJUAh.A

Pasal 14

(I) Perjanjian Karya Pengusahaan Perlambangan Batubara Iuasnya tidak
lebih dari 50.000 Ha dan akan diciutkan secara bcrtahap sampai dengan
75% (pada akhir tahun pertama), 50% pada akhir tahun ke tiga dan
maksimum 25% pada akhir tahun ke enam dari wilayah semulajika tidak
ada perpanjangan waktu.

(2) Perjanjian Karya Pengusahaan Perlall1bangan l3atubara periodc
Pcnyelidikan Umum akan dimulai tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan
setelah penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir 1 tahun dengan
masa perpanjangan I lahun. Kontra'ktor harus membelanjakan tidak
kurang dari US $ 2.50/Ha sebagai pengeluaran lapangan.

(3) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Balubara periode
Eksplorasi dilakukan dalam waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk
waktu 2 tahun. Selama peri ode Eksplorasi Kontraktor harus
mcmbelanjakan tidak kurang dari US $ 15J)(l/lla scbagai pcngcluaran
lapangan.

(<11 I'crjanjian.'
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(4) Perjanj ian Karya Pcngusahaan I'erlambangan Batubara peri ode
Kontruksi harus selesai dalam \Vaktu 3 tahun setelah mendapat
,-ekomendasi dari Dinas terhadap rencana dan rancangan kontruksi,
ilpabila jadwal waktu yang sudah ditetapkan lidak berjalan sebagaimana
mestinya, kontraktor dapat meminta revisi jad\Val \Vaktu tersebut kepada
Dinas.

(5) Perjanjian Karya Pengusahaan I'ertambangan Batubara periode
Eksploitasi/Produksi dilakukan dalam \Vaktu 20 tahun sejak pennulaan
operasi penambangan yang pertama, hal IIll tergantung pad a
pcrpanjangan waktu yang dibcrikan pada tahap-tahap scbclul11nya.

(6) Dalam \Vaktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pcrjanjian kontrak harus
membuka rekening di Bank Pemerintah yang disetujlli Pemerintah
Daerah sebagai jaminan kepada pel11erinlah sebesar US $ 100.000
sebagai Deposito Jaminan, akan dicairkan olch Pemerintah Daerah
sebesar 25% setelah :

a. Berakhimya periode pcnyelidikan Umlll11;

b. I'enyerahan atas 4 laporan kemajuan kClja lrilVulan secara berturut-
turut kepada Bupati / Pemcrintah Daerah. Kel11udian 25% beriklltnya
dari deposito jaminan akan dicairkan setelah tahun pertama kegiatan
cksplorasi.

Pasal 15

(I) Pcrjanjian Karya Pengusahaan Pertal11bangan 13allibara disahkan oleh
Bupati setelah mendapat pcrsetujuan dari DPRD.

(2) Pemohon Perjanjian Pengusahaan l'ertal11bangan Batubara harus
menyampaikan Rencana/Program KClja Tahllnan dihadapan
dinasfinstansi terkait dan tokoh masyarakat Sclcl11pal scbclul11 I11cndapat
pcrst'!lljuan DPRD.

BABV
KONTRAK KEIUASAMA

Pasal 16

Iladan l.Isaha dapat mcnglldakan Kontrak Kcrja Sama dcngan I'cl1lcrintah
Dacrah scbagai pemegang wilayah pertal11bangail bahan galian pcnyerta
Batubara berdasarkan kewenangan yang diatur dalam perundang -
llndangan. ,.

PersYliratan Kontraktor
Pasal 17

(1) Badan Usaha sebagai kontraktor sebagaimana dil11aksud pasal (2) lVajib
I11cl11cnuhisyarat-syarat bcrikut :

a. Mcmiliki keuangan, prestasi perusahaan. kcmampuan tcknik
opcrasional dan kincrja pcrusahaan yang bail-;;



.,

9

b. Bersedia membayar segala kewajiban administrasi maupun keuangan
kepada Pemerintah dan Pemerintah Oaerah Kabupaten Musi
Banyuasin, sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku;

C. Memiliki Kantor Perwakilan di dalam lVilayah Kabupaten Musi
Banyuasin.

(2) Oalam melaksanakan kegaiatannya, kontraktor sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 ayat (1) lVajib berperan serla dalam mcnjamin
kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Dacrah dan mcmperhatikan
kescjahteraan Pemerintah Kabupaten dalam pcngcll1bangan daerah serta
pelestarian lingkungan.

I'r'insip Kcrj" S"ma
I'asal 18

Kontrak Kerja sarna, dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai herikul :

a. Manajemen Operasi berada pada kontraktor;

b. Pengawasan dan peJaksanaan kerja sarna dilakukan Pemerintah

c. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian.

d. Kontraktor menanggung scmua rcsiko finansial

e. Besarnya bagian Pcmerintah dan Pemerintah Dacrah Kompensasi
ditentukan dalam kontrak.

Hukum yang Bcrlaku
I'asal 19

Terhadap Kontrak Kcrja Sama sebagaimana dimaksucl di dalam Peraturan
Daerah ini berlaku di wilayah Administrasi Kabupi;ten'Musi Banyuasin.

I'cnctapan dan I'cnawaran \Vilayah Kcrja
I'asal 20

(I) Berdasarkan data yang dimiliki, Bupati mdalui Oinas menetapkan
Wilayah Kcrja yang ditawarkan ;

(2) Penetapan Wilayah Kerja scbagaimana c1imaksucl dalam pasal 20 ayat (1)
dilakukan sctiap awa] tahun anggaran atau scwaktu - waktu apabila
di perlukan.

l'asal21

(I) I'enawaran alas Wilayah Kcrja dilaksanakan melalui Ielang tcrbuka Mau
penunjukan langsung kcpada kontraktor yang dapat memcnuhi ketentuan
adm inistrasi maupun kcuangan ;

(2) l'c1aksanailn pcnunjukan langsllng sd';lgilinJ:1nil dill1i,blld dalam pasill
21 aYill (I) dilakllkan dalam hal adanya pcrtill1bang;1I1 leknis :

(3) Pengajuan permohonan pcnawaran alas Wilayah Kcrja disampaikan
kepada Illlpati mclalui Dinas.
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Tata Cara Pengajllan Permohonan
Pasal22

(1) Badan Usaha yang mengajllkan penawaran atas Wilayah Kerja wajib
menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud dalalll pasal 22 ayat (1) wajib
dilengkapi sekurang - kurangnya data sebagai berikut :

a. Akte pendirian Perusahaan ;

b. Wilayah Kerja yang diinginkan ;

c. Rencana pendanaan ;

d. Rencana kegiatan ;

e. Rencana peng!,'1Inaan tenaga kerja asing;

f Informasi teknis ekonomis.

(3) Bupati melalui Dinas melaksanakan evaillasi teknis dan penelitian
administratif atas pennohonan Badan Usaha scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat 2.

(4) Dalam hal Dinas memerlukan kelengkapan data, Badan l'saha wajib
menyampaikan bahan dan data yang diperlllKan dalam .Iangka waktll
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya permohonan penawaran secara lengkap, Dinas menvimplilkan
hasil cvaluasi dan penelitiannya kepada Bupati untuk ditetapbn pel11enang
lelang.

Pasal 24

Terhadap Badan Usaha hanya dapat diberikan salu Wilayah Kerja.

I'asal 25

(J) Badan Usaha pemenang Iclang, wajib melaksanakan negosiasi dcngan
Pcmcrintah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai persyaratan Kontrak
Keria Sama ;

(2) Untuk melaksanakan ncgosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat (I), l3upati menunjuk Dinas.

Pasal 26 .
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Pasal26

(I) Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puJuh) hari kerja sejak
dimulainya negosiasi, Dinas wajib menyelesaikannya dan menyampaikan
laporan kepada Bupati.

(2) Hasil negoisasi sebagaimana diinaksud dalam pasal 26 ayat (1) Bupati
dapat Illemberikan perubahan dan tam bahan dalam persyaratan _
persyaratan Kontrak Kerja Sama.

(3) Apabila negoisasi dapat disetujui, Badan Usaha sebagai Kontraktor
melaksanakan Kontrak Kerja Sama dcngan Bupati alas nama Pemerintah
daerah.

Tata Cara Pcnunjukan Langsung
I'asal 27

Pcnunjukan langsllng kepada Badan UsalHi Ulltllk rnclaksanakan kcgiatan
Pengusahaan , dapat dilakukan dalam hal:

a. Tidak adanya peminat dalarn pelaksanaan !clang;

b. Cadangan . bahan galian penyerta batubara lerletak di WiIayah Kerja
Pertarnbangan Minyak dan Gas Burni ;

c. Cadangan bahan galian penyerta batllbara tcrlctak di Wilayah
Pertarnbangan Batubara ;

d. Kcpentingan Illelllajukan Badan Usaha nasional clan Illasyarakat setelllpat

!Dacrah .

Pasal28

(1) Dala hal pada pelaksanaan leJang tidak diperoleh peminat yang
I11cngajukan pennohonan WiJayah Kerja, Bllpati dapa! memmjuk Badan
Usaha;

(2) Badan Usaha sebagailllana dilllaksud dalalll pas'll 28 ayal (I) wajib
mclaksanakan negoisasi dcngan BlIpati cg. Kepala Dinas.

Pasal29

(I) Dalalll hal ncgoisasi dapat disctujlli, 13acf:1nLJsaha scbagai Kontraklor
mdaksanakan KOntrak Kcrja Sam a dcngan I3l1pati alas llama I'clllcrintah
daerah ;

(2) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan pengusahaan bahan galian
penyerla batubara yang terdapat dalam Wilayah Ke~ja Pcr1alllbangan
Minyak dan Gas BlIllli Illaupun wilayah kcrja l'ertalllbangan Batubara
Kabupatcn Musi BanYllasin ;

(3) I'crrllollPnan scbagailllana dilllakslid dalalll pasal 29 ayal (2) di:ljukan
kcpada Illipati mclailli Dinas.

Pasal )0

Atas pcnllohonan scbagairn:nHl dilllakslid dalalll l'as:1I 22, I3l1pati d:qJat
Illenunjllk Dinas untuk melaksanakan negoisasi dengan Badan Usaha.
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Pasal31

(I) Ocngan Illcmpcrtimbangkan adanya kcpcnlingan dacrah, Bupati dapat
mcnunjuk Badan Usaha untuk dapat mclaksanakan kcgiatan
penambangan;

(2) Pclaksanaan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(1) dituangkan dalam konlrak ke~ja sam a antara l3adan Usaha dcngan
Bupati.

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
Pasal32

(I) Oalam jangka waktu paling lama 180 (seratus dclapan puluh) hari sctclah
Kontrak Kcrja Sama bcrlaku secara cfekti( Konlraktor wajib mcmulai
usaha Eksplorasi ;

(2) Oalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kcwajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), Kontraktor wajib mclaporkannya
kepada Bupati paling lama dalam jangka waktll 30 (tiga puluh) hari
tcrhitung scjak berakhirnya batas waktll 180 (seratus delapan puluh) hari
tcrsebut.

Pasal33

(I) Kontraktor wajib menyampaikan sccara lahunan rellcana kcrja dan
rcncana anggaran belanja yang dipcrlukan dalalll lIsaha Eksplorasi dan
Eksploitasi kcpada Bupati scbelum dimulainya lahun anggaran ;

(2) Bupati Melakukan Pcngawasan Atas Pelaksanaan Rcncana Kerja dan
Rencana Anggaran Belanja scbagaimana dilllakslid dalam pasal 33
ayat ( I ).

Pasal34

Tata cara pcmbukuan yang dilakukan kontraktor dalalll Pcngusahaan harus
disusun scsuai prinsip - prinsip yang bcrlaku dalalll Pembukuan
Pertambangan.

l'asal35

(I) Konlraktor wajib mcnyampaikan laporan Il1cngcn:ti pcnggllnaan dan
pencmpatan lcnaga ke~ja kcpada Bupati ;

(2) Dalalll hal tenaga kerja scbagaimana dilllaksud dalam pasal 35 ayat (J)
Illcrupakan lcnnga kcrja asing, Kontraktor Icrlcbih dahulu wajib
mcmpcroleh pcrsetujuan dari Bupati.

Pasal36

Dalam rangka alih teknologi, Kontraklor wajib mclaksnnakan Program
I'cndidikan dan I'clatihan Bagi Tennga Kerja Lokal.

Pasal37

Kcwajiban kontraklor untllk Illenyerahkan penerill1:J:Jn c1acrah yang berupa
runglltan daerah dan bagian c1acrah (Royally) ditelarkan scsuai pcraluran
I'CI"IIIHktll[', tllHlangan yang hcrlakll.
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('asal38

Penerimaan bagian Daerah di setor Inngsung kc kas daerah

('asal39

Dengan mempcrtimbangkan aspek tcknis dall ekonomis, BlIpati dapat
menctapkan pcngaturan dan pcrsyaratan lain yallg dipcrlllkan dalam usaha
pcningkatan Pcngusahaan.

Data Eksplorasi dan Eksploitasi
Pasal40

(1) Data yang diperoleh dati kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah
milik Pemerintah Daerah yang dikuasai olch Pcmcrintah dacrah scbagai
pemegang Kuasa Pertambangan.

(2) Kontraktor dapat menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam pasal
40 ayat (I) selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama masih bcrlaku.

('asal41

(I) Scluruh barang dan pcralatan yang diperlukan dalam kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi yang dibeli Kontraktor mcnjadi milik Kontraktor.

(2) Kontraktor dapat menjual, menyerahkan, memindah tangankan dan atau
melepaskan sebagaimana atau seluruh hak dan kcwajiban berdasarkan
kontrak kerja sarna kepada pihak lain ';

(3) Pelaksanaan Pemindahan sebagian atau seillruh hak dan kewajiban
kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimakslld dalam pasal 41 ayat
(I) dengan dapat dilaksanakan bilamana mcmpcrolch persetujuan dari
Bupati Musi Banyuasin.

('engernbalian Wilayab Kerja dan Berakhirnya Kontrak Kerja Sarna
('asal 42

(I) Kontraktor Wajib Mengcmbalikan Sebagian Wilayah Kerjanya Secara
Bertahap Atau Se1uruhnya Kepada Bupati scbagai Kepala Daerah Mllsi
Banyuasin ;

(2) Tata cara pengembalian Wilayah Kerja scbagaimana yang dimaksud
dalam pasal 42 ayat (I) ditctapkan bcrdas,trkan kcscpakatan antara
Pcmcrintah daerah dan Kontraktor.

(3) Batas-batas Wilayah Kcrja sebagaimana dimakslld dalall1 pasal 42 ayat
(I) ditctapkan dalam Keputusan Bupati Musi l3anyuasin ;

Pas»143

(1) .Iangka waktu Kontrak Kcrja Sam a sebagaimana diatur dal~:ll Pcraturan
Daerah ini adalah paling lama 25 (Dua pClluh Lima) tahun ;

(2) Paling lama 3 (tiga) tahun sebclum berakhirnya jangka waktu Kontrak
Kcrja Sama sebagaimalla dill1aksud dalall1 ayat (I), KOlltraktor dapat
Il1cllyampaikan pcnnohonan perpanjangan KOlllrak Kelja Sama kcpada
l3upati ;

(\) i<olllrak .
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(3) Kontrak Kerja Sama berakhir secara otomatis dalalll hal kontraktor tidak
dapat menemukan cadangan bahan gal ian penyerta batubara dalam
jumlah komersial dalam kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Kontrak Kc~ja Sama ditetapkan ;

(4) Kontraktor dapat mengajukan permohonan pengakhiran Kontrak Ke~ja
Sama sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan kepada Bupati
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

BAB VI
PENGELOLAAN L1NGKUNGAN H1DlJP

Pasal44
(J) Pemerintah daerah mengupayakan berhasilnya pengelolaan lingkungan

dan penerapan serta penegakan peraturan perundang - undangan
dibidang lingkungan yang berlaku.

(2) Pemerintah daerah membina dan mengawasi pclaksana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilaksanakan o[ch Pemegang Kuasa
Pertambangan (KP) atau Pemegang Pcrjanjian Karya Pcngusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) atau Pemegang Kontrak Ke~jasama
(KKS) untuk melaksanakan usaha penambangan batubara dan bahan
galian penyertanya.

(3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalalll pasal 44 ayat (2)
tersebut diatas 1111 mcliputi tugas pembcrian persetujuan dan
pengawasan AMDAL (Kcrangka Acuan, ANDAL, RK d?n RPL) dan
UKL / UPL yang disusun oleh masir,g - masing Pemegang Kuasa
Pertambangan atau Pemcgang Perjanjian Karya Pengusahaan
Per1ambangan Batubara (PKP2B) atau Pemcgang Kontrak Ke~jasama
untuk melaksanakan usaha penambangan batubara dan bahan galian
penyertanya.

Pasal 45

(I) Jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh Badan Usaha Pemegang
Kuasa Pertambangan atau Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKI'2B) atau Pemcgang Kontrak Kerjasama
untuk melaksanakan usaha penambangan batubara dan bah an galian
penyertanya, pada tahap penambangan atau opcrasi produksi

(2) jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai
dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan untuk jangka waktu 5
tahun

(3) Bagi Badan Usaha PClllegang Kuasa Pertaillbangan atau Pelllegang
Pcrjanjian Karya Pengusahaan I'crtalllbangan 13atubara (PKP2B) atau
Pcmcgang Kontrak Ke~jasallla untuk mclaksanakan usaha penamhangan
batubara dan bahan galian pcnycrtanya yang lllllllr tambangnya kurang
dari 5 tahun, jumlah jaminan reklamasi ditctapkan scsuai c1engan rencana
rcklamasi untuk jangka waktu umur tambang.

(4) f3iaya .
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(4) Biaya rencana reklamasi
diperhilungkan berdasarkan
dilaksanakan pihak keliga.

15

sebagai mana dalam ayal (2), harus
anggapan bahwa reklamasi tersebul akan

Pasal46

(1) Badan Usaha Pemegang izin dan alau Badan Usaha Pemegang Kuasa
Pertambangan (KP) alau Pelllegang Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) alau Pemegang Kontrak Kerjasama
(KKS) unluk melaksanakan usaha penambangan batubara dan bahan
ga!ian penyertanya wajib menyampaikan laporan rencana penulupan
lambang selambal -lambalnya 2 lahun sebelulJ1 izin berakhir.

(2) Laporan seperti dimaksud pasa! 46 ayat (1) dialas, selain memuat dari
aspek lehnis penutupan tam bang juga harus memuat kewajiban _
kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab l3adan Usaha pemegang
izin dan atau Badan Usaha Pemegang Kuasa Pertambangan alau
Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Balubara
(PKP2B) atau Pemegang Konlrak Kerjasama untuk melaksanakan usaha
penambangan batubara dan bahan galian penyertanya, sebagai mana
dilelapkan dalam kelenluan izin

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal47

Konlraklor wajib Illenaali kelenluan keselamatan kerja dan. menjaga
lingkungan sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

]'asal48

Konlraklor waj ib menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban kepada
Bupali melalui Dinas mengenai pelaksanaan Pengusahaan bahan galian
penyerta balubara 1 (salu) lahun sekali saat Illulai secara nyala mulai diolah
bahan galian penyerta balubara lersebut. .

Pasal49

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam
Peraluran Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas / Instansi
lerkait.

PasalSO

Hal - hal yang belum dialur dalam Peraluran Dcarah ini akan dialur lebih
lanjul dalam Kcputusan Bupati.

Pasa I .' I .•..••••••.•.•.•.•..
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Pasal51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. agar setiap
orang mengetahui I memuat dalam Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Di sahkan di Sekayu
pada tanggal 3/ Maret 2004

Di undangkan di Sekayu ,
pada tanggal 6Z 1tpJ-.(J 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BA YUASIN,

H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2004
NOMOR 7
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