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Keterangan: 

1. Usulan Penetapan WIUP 

a. Menteri c.q. Direktur Jenderal menerima permohonan usulan 

penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara dari: 

1) gubernur terkait hasil penyelidikan/penelitian yang 

dilakukan oleh gubernur atau WIUP yang telah diciutkan, 

dikembalikan, berakhir, atau dicabut; dan 

2) hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh 

Menteri melalui Badan Geologi dan/atau Badan Litbang 

ESDM. 

b. Usulan penetapan WIUP oleh gubernur dan/atau Badan Geologi 

dan/atau Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan kelengkapan 

dokumen sebagai berikut: 

1) peta dan koordinat WIUP; 

2) dokumen informasi geosains sekurang-kurangnya meliputi: 

a. peta  dan koordinat lokasi pengambilan conto; dan 

b. data hasil analisis conto disertai sertifikat dari 

laboratorium yang terakreditasi; dan 

3) rekomendasi gubernur dan/atau rekomendasi bupati/wali 

kota terkait hasil verifikasi tata ruang bahwa WIUP berada 

dalam kawasan peruntukan pertambangan, informasi 

mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya 

masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya 

dukung lingkungan.  

Untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan 

Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, rekomendasi 

gubernur dan rekomendasi bupati/wali kota 

dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal kepada gubernur. 

2. Evaluasi Dokumen dan Wilayah 

a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kewilayahan dan 

persyaratan usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau 

WIUP batubara yang memuat paling sedikit mengenai:  

1) lokasi wilayah administrasi; 

2) koordinat wilayah usulan; 

3) informasi tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan 

pertambangan yang sudah ada, baik sama maupun beda 

komoditas; 
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4) informasi tumpang tindih dengan kawasan konservasi 

berdasarkan peta kehutanan dan/atau peta tematik tata 

guna lahan lainnya; 

5) informasi hasil verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP 

berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan 

pertambangan sesuai rencana tata ruang;  

6) informasi penggunaan/pemanfaatan lahan; dan 

7) kelengkapan data dan informasi geologi. 

b. Dalam melakukan evaluasi kewilayahan dan persyaratan usulan 

penetapan WIUP tersebut, Direktur Jenderal dapat melakukan 

evaluasi ekonomi terkait permintaan dan penawaran jenis 

komoditasnya. 

c. Berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan dan/atau evaluasi 

ekonomi maka Direktur Jenderal: 

1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

gubernur yang tidak memenuhi syarat. 

2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak memenuhi 

syarat. 

3. Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang 

a. Direktur Jenderal meneruskan usulan penetapan WIUP yang 

memenuhi syarat kepada: 

1)  gubernur untuk dimintakan rekomendasi berdasarkan 

verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di 

kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata 

ruang dan informasi penggunaan/pemanfaatan lahan 

untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan 

Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM. 

2)   Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM untuk 

dimintakan rekomendasi dan evaluasi teknis untuk usulan 

penetapan WIUP yang berasal dari gubernur. 

b. Surat permintaan rekomendasi tata ruang dari Direktur 

Jenderal kepada gubernur dengan melampirkan: 

1) salinan surat usulan penetapan; 

2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan 

informasi geologi; dan 

3) ringkasan teknis usulan WIUP. 
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c. Surat permintaan rekomendasi dan evaluasi teknis dari 

Direktur Jenderal kepada Badan Geologi dan/atau Badan 

Litbang ESDM dengan melampirkan: 

1) salinan surat usulan penetapan; 

2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan 

informasi geologi; dan  

3) data dan informasi geologi. 

4. Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang 

Terhadap usulan WIUP yang diteruskan oleh Direktur Jenderal 

maka: 

a. gubernur melakukan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP 

berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana 

tata ruang. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk surat 

rekomendasi atau surat penolakan berisi informasi pemanfaatan 

lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan 

kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan, dan 

disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal. 

b. Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM melakukan 

evaluasi teknis terhadap usulan WIUP. Hasil evaluasi teknis 

dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan ringkasan teknis 

geosains dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal. 

5. Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang 

a. Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang 

direkomendasikan gubernur atau Badan Geologi dan/atau 

Badan Litbang ESDM dalam pembahasan terpadu dengan Tim 

Penyiapan WIUP/WIUPK.  

b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan oleh 

gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM 

maka Direktur Jenderal: 

1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

gubernur yang tidak direkomendasikan secara teknis. 

2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak 

direkomendasikan secara tata ruang. 

6. Koordinasi dengan Instansi Terkait 

Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi 

dan/atau instansi terkait usulan penetapan WIUP yang telah 
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direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau 

Badan Litbang ESDM, apabila masih terdapat data dan informasi 

tata ruang dan/atau tata guna lahan yang belum lengkap, yaitu 

dalam hal: 

a. wilayah usulan WIUP berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua 

belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas 

dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dikoordinasikan 

dan dimintakan rekomendasi teknis dari:  

1) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang penyelenggaraan tata ruang laut; dan 

2) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi 

wilayah pertahanan di laut, 

terkait kepastian wilayah yang dimohon merupakan wilayah 

yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.  

b. wilayah usulan WIUP berada di ruang sungai maka 

dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari 

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengelolaan sumber daya air. 

c. wilayah usulan WIUP berada di WUP radioaktif maka 

dikoordinasikan dan dimintakan pertimbangan teknis dari 

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenaganukliran. 

d. wilayah usulan WIUP sebagian atau seluruhnya berada di dalam 

WIUP yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) beda komoditas lainnya maka 

dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan dari pemegang IUP 

lainnya tersebut berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan 

dan/atau fasilitas penunjang bersama. 

7. Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait 

a. Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, Direktur 

Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang direkomendasikan 

atau mendapat persetujuan dari instansi terkait dalam 

pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK. 

b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan 

atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait maka 

Direktur Jenderal: 
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1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

gubernur. 

2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari 

Badan Geologi/Badan Litbang ESDM. 

8. Pembahasan Usulan Penetapan WIUP 

a. Direktur Jenderal mengundang gubernur, Badan Geologi, Badan 

Litbang ESDM, dan/atau unit/instansi lain di internal dan 

eksternal Kementerian ESDM sebagai anggota Tim Penyiapan 

WIUP/WIUPK untuk melakukan rapat pembahasan usulan 

penetapan WIUP. 

b. Hasil rapat pembahasan usulan penetapan WIUP dituangkan 

dalam Berita Acara pembahasan yang memuat antara lain: 

1) lokasi WIUP; 

2) luas dan batas WIUP; dan  

3) harga kompensasi data informasi WIUP. 

9. Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan 

WIUP 

Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan 

WIUP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian 

ESDM. Laporan dilengkapi dengan data dukung penetapan WIUP 

yang meliputi: 

a. salinan surat usulan penetapan; 

b. hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi 

geologi; 

c. rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang 

ESDM; 

d. rekomendasi tata ruang dan informasi penggunaan lahan dari 

gubernur; 

e. berita acara pembahasan; dan 

f. konsep keputusan penetapan WIUP beserta lampiran daftar 

koordinat dan peta.  

10. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan 

WIUP 

a. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bersama-sama dengan 

Direktur Jenderal dan/atau anggota Tim Penyiapan WIUP/ 

WIUPK menyusun Rancangan Keputusan Menteri mengenai 

penetapan WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.  
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b. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan 

Rancangan Keputusan Menteri mengenai WIUP beserta 

lampiran daftar koordinat dan peta kepada Menteri untuk 

ditandatangani.  

11. Penetapan WIUP 

a. Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri 

mengenai penetapan WIUP. 

b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Keputusan 

Menteri mengenai penetapan WIUP yang telah ditandatangani 

Menteri kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk 

diberikan dengan cara lelang.  

 

B. PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN/ATAU 

WIUP BATUBARA 

1. Usulan WIUP dilengkapi data dan/atau informasi geologi hasil 

penyelidikan/penelitian dan/atau eksplorasi yang paling sedikit 

memuat: 

a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau 

batubara berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi; 

b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat 

lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau 

singkapan batubara; dan 

c. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau 

batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan (survey 

tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), 

metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau 

pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, 

tereka, tertunjuk, terukur) dan/atau cadangan (terkira dan 

terbukti). 

2. Usulan WIUP berupa poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang 

sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling 

sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem 

koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh 

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

geospasial. 

3. Usulan WIUP berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan 

pertambangan sesuai tata ruang. 


