
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMQR '18 TAHUN 2005

PENYELENGGARAAN KEWENAN~AN
DI BIDANG M;J:NYAK DAN GAS BuMI

a. bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keweno.ngan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan
Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanKewenanganPemerintah
Kabupaten Banyuasindi bidang Mi'nyak dan Gas Bumi;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Banyuasindi bidang Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud pada huruf, a dapot dijadikan pedoman
dalam menyelenggar.akanpengusahaanminyak dangas bumi dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, per(u membentuk Peraturen Daerah tentang
PenyelenggaraanKewenangandi bidang Minyak dan GasBumi.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2971);

2. Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pe~rimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 43, TambahanLembaranNegara Nomor 3687);

3. Undang-undangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2001 Nomor 136,
TambahanLembaranNegarq Nomor 4152);' " '

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
KabupatenBanyuasindi Provinsi SumateraSelatan ~mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4181);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, TambahanLembaranNegara Nomor 4437);



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z004 Nomor 126,
TambahanLembaranNegara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ~973 tentang Pengaturan
dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25,
Tambahan LembaranNegara Nomor 3003);

\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang
Keselamatan Kerja padaPemurnian dan PengolahanMinyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18,
TambahanLembaranNegara Nomor 3135); .

10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang
yang digunakan untuk Operasi Pertam,banganMinyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Jenis
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3694);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara
PenggunaanPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari
KegiatanTertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20Cl0 tentang Kewenangan
Pemerintah don Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
TambahanLembaranNegara Nomor 3952);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, TambahanLembaranNegara Nomor 4022);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988
tentang Penyediaan danPelayanan Pelumas;

18. Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2001
tentang Tim Koordinasi PenanggulanganPertambangan Tanpa rzin,
Penyalahgunaan Bahan Bokor Minyak serta Perusahaan Instalasi
Ketenagalistrikan dan PencurianAliran Listrik;



19. Keputusan M~nteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor
1457.K/28/MEM/2000 tentahg Pedoman Teknis Pengelolaan
l.ingkungandibidang Pertambangandan Energi;

20. Keputusan Menteri Energi qan Sumber Daya Mineral Nomor
1454.K/30/MEM/2000 tentQngPedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugos Pemerintahandi Bidang'Minyak dan GasBumi:

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN
KEWENANGAN

DAERAH TENT ANG PENYELENGGARAAN
DI BIDANG MINY AK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

". Pasol 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah besertQ Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai BadanEksekutif DaUoh:
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi don Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin:
5. KepalaDinasadalah KepoJaDinasPertambangan,Energi dan Ungkungan

Hidup Kabupaten Banyuo.sin;
6. Izin adalah kewenanganyang diberikan kepada suatu badan usaha

untuk melaksanakankegiatan tertentu di bidang minyak dan gos
bumi;

7. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikankepada suatu badan
usahasebagaisalah satu syarat untuk mendapatkan izin;

8. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis
kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan' kegiafon tertentu di
bidang minyak dan gas bumi;

9. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus,dan yang didirikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangon yang berlaku. dan
bekerja, berkedudukan dolamwilayah Negara RepublikIndonesia;



10. Bentuk usaha tetap adalah badanI,Isahayang didirikan. dan berbadan
hukum di luar wilayah Negarq Republik Indonesia dan melakukan
kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;

11. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah
daerah tertentu dalam.wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk
melakukaneksploitasi minyak dan gas bumi;

12. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan usaha jasa penunjangdi bidang minyak dangas bumi.

PEMBERIAN IZIN, REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN

Pasol 2

Bupati berwenang memberi Izin,. Rekomendasidon Persetujuan sebagai
berikut :
a. Persetujuan PenggunaanWilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah

Kerja Kontraktor untl,lk kegiatan lain diluar pengusohaan minyak dan
gas bumi, termasuk kegiatanpipanisasi dan transportasi minyak dan
gas bumi yang beroda dolam Daerah Kabupaten Banyuasin;

b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan huton yang berada
dalam Daerah Kabupaten Banyuasin untuk kepentingan kegiatan
pengusahaanminyak dan gas bumi;

c. Izin pendirian dan penggunaangudang bahan peledak di daerah
operasi daratan dalam Daerah Kabupaten Banyuasindan di daerah
operas; di laut antara 0 - 4 mil laut;

d. Izin pembukaanka.ntor perwakilan perusahaandi sub sektor minyak
dan gas bumi dalam Daerah Kabupaten Banyuasin;

e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang yang terletak dalam Daerah
Kabupaten Banyuasin;

f. Izin pendirian depot lokal yang terletak dalam Daerah Kabupaten
Banyuasin dan distribusinya meliputi Daerah'Kabupaten Banyuasin;

g.. Izin pendirian Status PengisianBahan Bakor untuk Umum (SPBU)
yang lokasinyaberada dalam Daerah Kabupaten Banyuasin;

h. Tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan Bakar
Khusus (BBK) yang berupa bahanbakar untuk mesin 2 (dua) langkah;

i. Tata cara permohonan dan pemberian izinpengumpulan dan
penyaluran pelumas bekas; . ,

j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar perusahaanjasa penunjang,
kecuali yang bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur,
konsultan dan teknologi tinggi yang daerah operasionalnya berada di
KabupatenBanyuasin;

k. Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah (kerosin) ditetapkan lebih
lanjut denganKeputusanBupati.



BABm

TATA CARA PENGAJVAN PERMOHONAN

PADA KEGIATAN HULU

Toto cora pengajuan permohonanpada kegiatan hulu terdiri dari :

a. Tata cara permohonan pemberian persetujuan penggunaan wilayah
kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan
lain diluar perusahaan minyak dan gas bumi;

b. Tata cara permohonan pemberian rekomendasi penggunaankawasan
hutan untuk kegiatan minyak dan gas bumi;

c. Tata cara permohonan pemberian izin mendirikan dan menggunakan
gudang bahan peledak di daerah operasi derata!" dan di daerah
operasi laut antar 0 - 4 millaut; .

d. Tata cara permohonan pemberian izin pembukoankantor perwakilan
perusahaandi sub sektor minyak dangas bumi.

Pasal4

(1) Pemberian persetuju'an penggunaanWi/ayah KuasaPertambanganatau
Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan
pengusahaanminyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pipanisasi dan
transportasi minyak dan gas bumi sabagaimanadimaksuddalam pasal 3
huruf a Peraturan Dcerah ini, adalah sebagai berikut :
a. Badan usaha mengajukan permohonan penggunaanlahan kepada

Bupati melalui Dinas pei·tamba.ngan,Energi dan Lingkungan Hidup
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur
Sumatera Selatan dengan· melampirkan syarat-syarat sebagai
berikut :
1. salinan akte pendirian perusahaandi bidang pertambangan;
2. peta lokasi penggunaanlahan:
3. izin lokasi;
4. data mengenai pemanfaatan lahan;
5. bank garansi;
6. fotokopy KTP;
7. fotokopy NPWP;
8. rekomendasi dari instansi teknis terkait;
9. Dokumen UKL don UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL.

b. Apabila diperlukan, badan usaha wajib melaksanakan presentasi
teknis;



c. Bupati atas usulan Kepala Dinas Pertambcingan, Energi dan
Lingkungan Hidup memberikan persetujuan penggunaan Wilayah
Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerjo Kontraktor setelah
mendapat rekomendasi dori DirektlJr Jenderal yang
membidangi;

d. Terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib
mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang
Wilayah KuasaPertambongonatau Wilayah Kerja Kontraktor;

e. Badanusaha wojib mentaati ketentuon mengenaiKeselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan Iingkungan hidup, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Tata cara permohonanpemberian rekomendasi penggunaan kawasan
hutan untuk kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimanadimaksud
dalam pasal3 huruf b Peraturan Daerah ini, adalah sebagoi berikut:
a. Badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan

kepada Bupati melalui DinaS Pertambangan,Energi dan Lingkungan
Hidup dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan
Gubernur Sumatera Selatan dengan melampirkan syarat-syarat
sebagai berikut :
1. salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya

di bidang pertambangan; .
2. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
3. data mengenai jenis kegiatan yangakan dilaksanakan;
4. peta wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja

kontraktor;
5. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumenAMDAL yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL.

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi don Lingkungan Hidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan serta
melakukan koordinasi don meminta fatwa teknis dari Dinas
Kehutanandon Perkebunan;

c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi serta persetujuan dari
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bupatiatas usulan Kepala Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup memberikan
rekomendasi kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang
selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna
mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
kegiatan pengusahaanminyak dan gas bumi;

d. Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mentaati ketentuan
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, ~ngelolaan
Lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai
denganketentuanperaturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) Tata cara permohonan don pemberian izin mendirikan
dan menggunakangudang bahan peledak di daerah operasi daratan
dan di daerah operasi laut antara 0 - 4 mil laut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf c: Peraturan Daerah ini, adalah
sebagai berikut :



a. Badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan
izin mendirikan dan menggunakangudang atau kontainer tempat
penyimpanan bahan peledak kepada Bupotj melalui Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingl<ungan Hidup dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Sumatera Selatan,
dengan melampirkansyarat -syarat sebagai berikut:
1. salinan akte pendirian perusahaanya~g menyebutkan usahanya

di bidang pertambangan;
2. gambar tata letak gudangpenyimpanbahanpeledak;
3. gambar konstruksi gudangpenyimpananbahon peJedok;
4. jenis ukuron dan berat bahan peledakyang a!<andisimpan;
5. rekomendasi Direktur Jenderal Migas;
6. rekomendasi dari KepalaKepolisianDaerah;
7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL.

b. Atas permohonan sebagaimanadimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administrasi maupundi Iapangan;

c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi. Bupati atas usulan
Kepala Dinas Pertambangan, Energi don Lingkungan Hidup
memberikan izin mendirikan dan menggunakanpeledakdi daerah
operasi daratan dan di daerah operasi laut cmatQl'" 0 - 4 millaut.

(4) Tata cara permohonan dan pemberian izin pembukaan kantor
perwakilan perusahaandi sub sektor minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini, adalah sebagai
berikut:
a. Badanusaha atau bentuk usahatetap mengajukanpermohonanizin

pembukaan kantor perwakilan kepada' Bupati melalui Dinas
Pertambangan, Energi dan LingkunganHidup dengan melampirkan
syarat-syarat sebagoi berikut :
1. surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari negaraasal;
2. rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara

asal yang menyebutkan nama dan alamat ' perusahaan, nama
perusahaan, nama pemilik dan Dewan' Direksi serta rencana
kegiatan yang akan di laksanakan di In~onesia;

3. surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan
perusahaankantor pusat;

4. bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di
Indonesia; .

5. realisasi kegiatan kantor perwakilan atou realisasi kegiatan di
Indonesia untuk perponjongan;

6. rekomendasi dari Direktur Jenderal Migas;
7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL.yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL.

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Dinas
Pertambangan, Energi dan LingkunganHidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administrasi maupundi lapangan;

c. Berdasarkan...



c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala
Dinas Pertambangan,Energi dan LingkunganHidup memberikan izin
pembukaankantor perwakilan:

d. Dalam melaksanakan !<egiatannya, kantor perwakilan tersebut
wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

PADA KEGIATAN HIUR

Pasal5
Tata cara pengajuan permohonanpa~akegiatan hilir terdiri dari
a. Tata cara permohonandan pemberian rekomendasi lokasi pendirian

kilang;
b. Tata cara permohonandan pemberian i~in pendirian depot lokal:
c. Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan Stasiun

PengisianBahanBakar untuk Umum (SPBU):
d. Tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan

Bakar Khusus (BBK) yang berlJpabahan bakar untuk mesin 2 (dua)
langkah;

e. Tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan
penyaluran pelumas bekas.

Paso I 6
(1) Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi lokasi pendirian

ki lang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Peraturan
Daerah ini, adalah sebagai berikut :
a. Badanusaha mengajukan permohonanrekomendasi lokasi pendirian

kilang kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup dengan melampirkan syarat-syarat sebagai
berikut :
1. salinan akte pendirian perusahaan;
2. peta lokasi pendirian kilang;
3. peta konstruksi kilang;
4. kapasitas produksi;
5. jenis dan jumlahperalatan yang digunakan;
6. jumlah tenaga kerja;
7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh Komisi AMDAL.

b. Atas permohonan sebagaimanadimaksud datam huruf . a, Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administrasi maupundi lapangan;

c. Berdasarkan hasil penelitian don evaluasi. Bupatj atas usulan
Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
mengeluarkanrekomendasi lokasi pendirian kilang:

d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja,
pengelolaan lingkunganhidup, standar teknis dan pelaporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(2) Tata ....



(2) Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot IQkal
sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini,
adalah sebaga;berikut :
a. Badan usaha mengajukan permohonankepada Bupati melalui Dinas

Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Sumetera S~latan
denganmelampirkan syarat - syarat sebagai berikut :
1. salinan akte pendirian perusahaan;
2. peta lokasi pendirian depot lokal;
3. data mengenaikapasitas penyimpanan;
4. data perkiraan penyaluran;
5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
6. rekomendasi dari pertamina;
7. fotokopy KTP;
8. fotokopy NPWP;
9. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh Komisi AMDAL. .

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administratif maupundi lapangan;

c. Badanusahawajib· mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan
kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Tata cara permohonan dan pemberian izin mendidkan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebagaiman dimaksud
dalampasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur
Sumatera Selatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai
berikut:
1. salinan akte pendirian perusahaan;
2. peta lokasi pendirian SPBU; \
3. peta konstruksi SPBU;
4. data mengenaikapasitas penyimpanan;
5. data perkiraan penyaluran;
6. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang diperguhakan;
7. rekomendasi dari Pertamina ;
8. fotokopy KTP;
9. fotokopy NPWP;
10. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL. .

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penelitian
danevaluasi baik administrasi maupundi lapangan;



c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan
...•.1

Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
memberikan izin mendirikan SPBU;

d. Badanusaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan
kerja, pengelolaan Iingkungon, standar teknis, evaluesi dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Tota cara permohonan dan pemberian izin pemasaran bahan
bakar khusus (BBK) yang berupa. bahan bakar untuk mesin 2 (dua)
langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d Peraturan
Daerah ini, adalah sebagai berikut :
a. Badanusoha mengajukan permohonon kepada Bupati melalui Dinas

Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan tembusan
kepada Direktur JenderaLMigas dan Gubernur Sumatera Selatan
denganmelampirkan syarat...,syaratsebagoi berikut
1. salinan akte pendirian perusahaan;
2. surat keterangan domisili;
3. informasi teknis;
4. surat keterangan usaho perdagangan(SIUP);
5. surat keterangan wajib daftar perusahaan;
6. fotokopy KTPdan fotokopy NPWP;
7. DokumenUKL dan UP/...yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh Komisi AMDAL.

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi dan LingkunganHidup melakukan penelitian
dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan;

c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupoti atas usulan
kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
memberikan izin pemasaran bahan bakarkhusus;

d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan
dan kesehatan kerja, pengelolaanIingkunganhidup, stQndar teknis,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-
undanganyang berlaku.

(5) Tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan
penyaluran pelumas bekas (P3B) sebagaimanadimaksud dalam pasaI 5
huruf e Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas

Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan melampirkan
syarat-syarat sebagai berikut :
1. salinanakte pendirian perusahaan;
2. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
3. surat izin tempat usaha (SITU);
4. data mengenaifasilitas penampungan;
5. data mengenai peralatan yang digunakan;
6. fotokopy KTPdon fotokopy NPWP;
7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui

Bidang PengembanganEnergi atau dokumen AMDAL yang telah
disetujui oleh KomisiAMDAL.



b. Atas permohonan sebogaimana dimaksud pada huruf a, Dinas
Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penelitian
danevaluasi baik administrasi maupun di lapangan;

c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupatj atas usulan kepala
Dinas Pertambangan,Ene.rgidan LingkunganHidup memberikan izin
pengumpulandan penyQluranpelumasbekas;

d. PelulT\as bekas yang dikumpulkan harus disalurkan kepada
perusahaan pemegangizin pengelolaanpelumas~ekas;

e. Badanusaha wajib me.ntaati ketentuan mengenaikeselamatan dan
kesehatan ke~ja, pengefolaan Iingkungan hidup, standar teknis,
evaluasi dan pelaporan sesuaidengan ketentuan perundang-
undanganyang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONANUNTUK
PERUSAHAANJ ASA PENUNJ ANG

Pasa!' 7

Pengajuanpermohonan'untuk mendapatkan persetujuan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) perusahaan jasa penunjang . di bidang minyak dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hlJruf j Peraturan Daerah ini,
adalah sebagai berikut :
a. Setiap perusahaan jasa penunjang yang akan melaksanakan kegiatan

pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan
pertambangan minyak dan gas bumi wajib mendaftarkan persetujuan
surat keterangan terdaftar; .

b. Untuk mendapatkan persetujuan surat keterangan terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, badan usaha mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan
LingkunganHidup, denganmelampirkansyarat-syarat sebagai berikut
1. salinan akte pendirian perusahaan;
2. surat izin usahaperdagangan(SIUP;
3. surat izin tempat usaha (SITU);
4. referensi Bank;
5. fotokopy KTP;
6. fotokopy NPWP;
7. jumlah tenaga kerja.

c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas
Pertambangan, Energi dan LingkunganHidup melakukanpenelitian dan
evaluasi baik administrasi maupundi lapangan;

d. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati etas usulan Kepala
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mengeluarkan
persetujuan surat keterangan terdaftar kepada badan usaha yang
bersangkutan:

e. Badan usaha wajib mentaati ketentuan kesehatan dan keselamatan
kerja pengelolaan Iingkungan hidup, stander teknis, evaluasi don
pelaporan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganyang
berlaku.



BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pesal8

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan
gas bumi dalam Kabupaten Banyuasin sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan peraturan peru/1dang-undangan yang berlaku:

(2) Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengusahaan
minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ~da ayat (1) Pasal ini,
dilaksanakan oleh Dines Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

(3) Pembinaan ~an pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. perizinan;
b. produksi, distribusi dan pemasaran;
c. standar teknis;
d. pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan ker ja;
e. dampak Iingkungan hidup, pelaksanaan AMDAL,UKL dan UPL bidang

usaha minyak dan gas bumi.

Pasal9

Pembinaan pada pengembangan sektor minyak clan gas bumi meliputi
kegiatan-kegiatan :
a. Melakukan pendataan produksi minyak dan gas bumi guna mendukung

peningkatan bagi hasil daerah:
b. Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, konservasi dan

investasi pada kegiataan sektor minyak dan gas bumi;
c. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Pertambangan, Energi dan

Lingkungan Hidup;
d. Menyediakan sarona don prasarana untuk peningkatan pelayanan.

Pasal 10

(1) Unsur pembina pada pengembcingan kegiatan sektor minyak don gas
bumi, terdiri dari :.
a. Unsur pembina non teknis terdiri dari :

1. Bupati Banyuasin;
2. Wakil Bupati Banyuasin:
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah;
5. Asisten Tata Pemerintahan dan Administrasi;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kesra;
7. Dinas Pendapatan Daerah;
8. Badan Pengawas Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
11. Bogian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah;
12. Bagian Ekonomi, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan

Sekretariat Daerah;
13. Bogian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

b. Unsur pembina teknis : Dines Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.



(2) Penanggung jawab operasional pembinaan dan pengembangan sektor
minyak dan gas bumi adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

Pasal 11

(1) Biaya Pembinaan dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi
ditetapkan sebesar 5 'i'o (lima persen) dari realisasi penerimaan bagi
hasil sektor minyak dan gas bumi yang diterima Pemerintah Kabupaten
Banyuasin;

(2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dijadikan 100 'i'o (seratus persen) diperuntukkan sebagai berikut :

a. biaya pembinaan dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi
sebesar 40 %; ..

b. insentifpembina se,besar 60 'i'o.

Pasal 12

Pengaturan perincian dana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
11ayat (2) Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :

a. Untuk biaya operasional pembinaan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

b. Untuk insentif pembina setelah dijadikan 100 %, pembagian diatur
sebagai berikut :
1. unsur pembina non teknis 40 %;
2. unsur pembina teknis sebesar 60 %;

c. Pembagian insentif untuk pembina non teknis diatur dengan Keputusan
Bupati;

d. Pembagian insentif untuk pembina teknis diatur dengan Keputusan
Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

(1) Realisasi pengeluaran biaya pembinaan pada pengembangan usaha
pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan setiap 3 (tigal
bulan dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk realisasi biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Ungkungan Hidup
mengajukan permintaan penerbitan SKO don SPMU kepada Bupati
Banyuasin melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dengan
melampirkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas
bumi bagian Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah disahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup bertanggung
jawab dan melaporkan penggunaan biayapembinaan setiap 3 (tiga)
.bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. .



(1) Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang telah mendapatkan izin,
rekomendasi dan persetujuan berdasarkan PUQturan Daerah ini,
wajib menyampaikan evaluasi dan pelaporan seeara tertulis setiap
triwulan kepada Bupati melalui Dinas PertaJ1\baf'lgan,Energi dan
LingkunganHidup dengantembusan kepada Direktur Jenderal Migas
don Gubernur Sumatera Selatan;

(2) Laporan triwulan yang disampaikan oleh badan usaha atau . bentuk
usahatetap sekurang-kurangnya memuat :
1. laporan produksi, pemasarand.andistribusi:
2. jumlah tenaga kerja yang ada:
3. laporan pelaksanaankeselamatan dankesehatan kerja:
4. laporan pengelolaanlingkunganhidup: .
5. laporan keuanganbadan usaha:
6. evaluasi.

BAB VII

PENGEMBANGAN WlLAYAH DAN
PENGEM~ANGAN MASYARAKAT

Paso.1 15

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyamenugaskanpemegang izin
usaha pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan tahapan dan
skala prioritas usahanya untuk membantu program pengembangan
wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi
pengembangan sumber daya manusia, I<esehatan dan pertumbuhan
ekonomi;

(2) Bupati bersama-samadengan lembagamasyarakat setempat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program
pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana
dimaksud padaayat (1) pasal ini,

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaranterhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dikenakan denda don sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undanganyang berlaku.

BAB IX

KETENTVAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai
habis masaberlakunya.



BAB X

KETENTUAN PENVTUP

Hal-hal yang belum diatur dafom Peraturan Daerah. sepanjang mengenai
pelaksanaannyaakan diatur dan ditetapkan lebih Ianjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkafan Balai
Padatanggal 28 Februari 2005

Diundangkan di Pangkalan Balai
Padatanggal 7 Maret 2005


