
<KOP SURAT PERUSAHAAN> 
 

(Tanggal, Bulan Tahun Surat) 
 
Nomor   :       
Hal : Permohonan Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Saham PT "X” 
 
Kepada Yth. 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 
Di 
Jakarta 
 

Sehubungan akan dilaksanakan pengalihan Kepemilikan Saham PT "X" dengan ini kami 
memohon persetujuan perubahan Kepemilikan Saham, sehingga komposisinya sebagai berikut: 
 
 

 
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal 

dimaksud, sebagai berikut:  
 

1. dasar atau alasan perubahan kepemilikan saham;  
2. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;  
3. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 

(dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK 
Eksplorasi;  

4. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi 
pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;  

5. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;  

6. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK 
Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, 
serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian yang 
memanfaatkan mineral ikutan;  

7. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;  
8. rancangan jual beli saham;  
9. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;  
10. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia 

atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan 
kepemilikan saham kepada orang perseorangan;  

11. profil calon pemegang saham baru; dan  
12. salin an IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi 

yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clean.  
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara, kami ucapkan terima kasih.  
Pemohon,  

 
 

(---------------------------------) 
 Nama Terang, Tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan 

URAIAN 
SEMULA MENJADI 

 (RP/US$) %  (RP/US$) % 

Pemegang Saham: __ __ __ __ 

1. xxxx __ __ __ __ 

2. xxxx __ __ __ __ 

3. xxxx __ __ __ __ 

Jumlah __ 100 __ 100 


