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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 
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6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PEDOMAN  PERMOHONAN, EVALUASI, 

DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR 

MINERAL LOGAM HASIL PENGOLAHAN DAN MINERAL 

LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU. 

  

KESATU  :   Menetapkan bagan alur permohonan, evaluasi, dan 

persetujuan pemberian rekomendasi dan rekomendasi 

perpanjangan ekspor mineral logam, tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri  ini. 

 

KEDUA : Menetapkan persyaratan permohonan rekomendasi ekspor, 

yang terdiri atas: 

a. persyaratan untuk permohonan penerbitan rekomendasi 

persetujuan ekspor bagi pemegang IUP Operasi Produksi 

mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, 

dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian mineral logam, tercantum dalam 

Lampiran IIA; 

b. persyaratan untuk permohonan penerbitan rekomendasi 

persetujuan ekspor bagi pihak lain yang menghasilkan 

lumpur anoda, tercantum dalam Lampiran IIB; 

 

 

 

 



- 4 - 
 

c. persyaratan untuk permohonan penerbitan rekomendasi 

perpanjangan persetujuan ekspor bagi pemegang IUP 

Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi 

mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam, 

tercantum dalam Lampiran IIC; 

d. persyaratan untuk permohonan penerbitan rekomendasi 

perpanjangan persetujuan ekspor bagi pihak lain yang 

menghasilkan lumpur anoda, tercantum dalam Lampiran 

IID; 

e. format surat pernyataan keabsahan dokumen 

persyaratan rekomendasi ekspor, tercantum dalam 

Lampiran IIE; 

f. fomat pakta integritas pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri, tercantum dalam Lampiran IIF; 

g. format permohonan penerbitan rekomendasi persetujuan 

ekspor bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral 

logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, dan IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian mineral logam, tercantum dalam Lampiran 

IIG; 

h. format permohonan penerbitan rekomendasi persetujuan 

ekspor bagi Pihak Lain yang menghasilkan lumpur 

anoda, tercantum dalam Lampiran IIH; 

i. format permohonan penerbitan rekomendasi 

perpanjangan persetujuan ekspor bagi pemegang IUP 

Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi 

mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam, 

tercantum dalam Lampiran IIIA;  
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j. format permohonan rekomendasi perpanjangan 

persetujuan ekspor untuk Pihak Lain yang menghasilkan 

lumpur anoda, tercantum dalam Lampiran IIIB; 

k. format evaluasi rekomendasi persetujuan ekspor mineral 

logam hasil pengolahan dan mineral logam dengan 

kriteria tertentu, tercantum dalam Lampiran IVA; 

l. format evaluasi rekomendasi persetujuan ekspor lumpur 

anoda, tercantum dalam Lampiran IVB; 

m. format evaluasi rekomendasi perpanjangan persetujuan 

ekspor mineral logam hasil pengolahan dan mineral 

logam dengan kriteria tertentu, tercantum dalam 

Lampiran IVC; 

n. format evaluasi rekomendasi perpanjangan persetujuan 

ekspor lumpur anoda, tercantum dalam Lampiran IVD; 

dan 

o. pedoman dan contoh penentuan jumlah tertentu dalam 

rekomendasi persetujuan ekspor mineral logam hasil 

pengolahan,  mineral logam dengan kriteria tertentu, dan 

lumpur anoda tercantum dalam Lampiran V, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri  ini. 

 

KEDUA :  Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1051 

K/30/MEM/2017 tentang Standar Operasional Prosedur dan 

Pedoman Evaluasi Pemberian Rekomendasi Persetujuan 

Ekspor Mineral Logam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR : 1826 K/30/MEM/2018 

 TANGGAL : 7 Mei 201813 

 

BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN REKOMENDASI 

PERPANJANGAN EKSPOR MINERAL LOGAM 

 

Petugas 

RPIIT

Koordinator 

RPIIT
Evaluator Kasi Kasubdit Direktur Sesditjen Dirjen Kelengkapan Waktu Output 

1 Pemohon

Berkas 1 hari
Tanda Terima dan 

Berkas

2 Petugas Ruang Pelayanan Informasi dan 

Investasi Terpadu
Berkas 

Permohonan
Berkas Permohonan

3 Koordinator Ruang Pelayanan Informasi dan 

Investasi Terpadu
Berkas 

Permohonan
Berkas Permohonan

4 Evaluator

 Berkas 

Permohonan
5 hari

Konsep Nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat 

rekomendasi, dan 

Berkas Permohonan

1 hari

No Kegiatan Pemohon

Pelaksana Mutu Baku 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 
Ya 
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Petugas 

RPIIT

Koordinator 

RPIIT
Evaluator Kasi Kasubdit Direktur Sesditjen Dirjen Kelengkapan Waktu Output 

5 Kasi Konsep nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat, dan 

Berkas 

Permohonan

1 hari

Konsep Nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat 

rekomendasi, dan 

Berkas Permohonan

6 Kasubdit
Konsep nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat, dan 

Berkas 

Permohonan

1 hari

Konsep nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat, dan 

Berkas Permohonan

7 Direktur

Konsep nota dinas, 

lembar evaluasi, 

konsep surat, dan 

Berkas 

Permohonan

1 hari

Nota dinas, lembar 

evaluasi, konsep surat 

rekomendasi dan 

Berkas Permohonan

8 Sesditjen
Nota dinas, lembar 

evaluasi, konsep 

surat, dan Berkas 

Permohonan

1 hari

Nota dinas, lembar 

evaluasi, konsep surat 

rekomendasi, dan 

Berkas Permohonan

9 Dirjen

Nota dinas, lembar 

evaluasi, konsep 

surat, dan Berkas 

Permohonan

1 hari
Surat Persetujuan dan 

Berkas Permohonan

10 Koordinator RPIIT
Dokumen 

Persetujuan/

Penolakan

1 hari
Dokumen Persetujuan/

Penolakan

11 Petugas RPIIT Dokumen 

Persetujuan/

Penolakan

Dokumen Persetujuan/

Penolakan

12 Pemohon Dokumen 

Persetujuan/

Penolakan

Tanda Terima

TOTAL WAKTU 14 hari kerja

No Kegiatan Pemohon

Mutu Baku Pelaksana 

1 hari

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Ya

Tidak
Tidak

Ya

Ya
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Keterangan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi 

dan Rekomendasi Perpanjangan Ekspor Mineral Logam: 

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor 

mineral logam hasil pengolahan, mineral logam dengan kriteria tertentu, 

atau lumpur anoda beserta kelengkapan dokumen fisik persyaratan dan 

salinan dalam bentuk elektronik. 

2. Petugas Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu, memeriksa 

kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas permohonan lengkap, 

petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, serta meneruskan 

kepada Koordinator Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu. 

Jika berkas permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. 

3. Koordinator Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu 

meneruskan berkas kepada evaluator. 

4. Evaluator mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan 

sesuai dengan kriteria evaluasi. Jika permohonan benar, evaluator 

menyiapkan konsep nota dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, lembar evaluasi, dan 

konsep rekomendasi persetujuan ekspor, kemudian diserahkan kepada 

Kepala Seksi Pengawasan Produksi Mineral atau Kepala Seksi Pengawasan 

Pemasaran Mineral. Jika berkas permohonan tidak benar, penolakan 

disampaikan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu 

untuk dikembalikan kepada pemohon. 

5. Kepala Seksi memeriksa hasil evaluasi berkas permohonan beserta konsep 

nota dinas, lembar evaluasi, dan konsep rekomendasi persetujuan ekspor. 

Jika setuju, konsep nota dinas diparaf, lembar evaluasi ditandatangani, 

dan keseluruhan berkas disampaikan kepada Kepala Subdirektorat 

Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral. Jika tidak 

setuju dikembalikan kepada evaluator untuk diperiksa kembali. 

6. Kepala Subdirektorat memeriksa hasil evaluasi berkas permohonan. Jika 

setuju, konsep nota dinas diparaf, lembar evaluasi ditandatangani, dan 

diajukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Jika tidak 

setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa kembali. 
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LAMPIRAN II  KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR  :  1826 K/30/MEM/201821  

 TANGGAL : 77 Mei 2018  

 

PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR 

 

A. PERSYARATAN UNTUK PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI 

PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI 

MINERAL LOGAM, IUPK OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, DAN IUP 

OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU 

PEMURNIAN MINERAL LOGAM 

 

1. Surat pernyataan keabsahan dokumen; 

2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri; 

3. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk 

mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan 

yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari Surveyor Independen; 

4. Perjanjian Kerjasama: 

a. Untuk mineral logam hasil pengolahan: 

 Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi 

Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian;  

b. Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan 

bauksit: 

Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, 

dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP 

Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi atau 

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan 

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

membuktikan kepemilikan saham secara langsung; 

5. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang 

telah diverifikasi oleh Verifikator Independen; 
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6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang telah 

disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 

7. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen 

bagi pemegang IUPK operasi produksi mineral logam, IUP Operasi 

Produksi mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang 

melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian; 

8. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang masih berlaku;  

10. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

yang masih berlaku; 

11. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

12. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 
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B. PERSYARATAN UNTUK PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI 

PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PIHAK LAIN YANG MENGHASILKAN 

LUMPUR ANODA   

 

1. Surat pernyataan keabsahan dokumen; 

2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri; 

3. Salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan pemegang IUP 

Operasi Produksi Mineral Logam/IUPK Operasi Produksi Mineral 

Logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian;  

4. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang 

telah diverifikasi oleh Verifikator Independen; 

5. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku; 

6. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

7. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

C. PERSYARATAN UNTUK PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI 

PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PEMEGANG IUP 

OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, IUPK OPERASI PRODUKSI 

MINERAL LOGAM, DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK 

PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM 

 

1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; 

2. RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur 

sesuai dengan kewenangannya; 

3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam 

negeri dari Verifikator Independen; 

4. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku; 

6. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 

7. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

8. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 
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D. PERSYARATAN UNTUK PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI 

PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PIHAK LAIN YANG 

MENGHASILKAN LUMPUR ANODA 

 

1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; 

2. Salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan pemegang IUP 

Operasi Produksi Mineral Logam/IUPK Operasi Produksi Mineral 

Logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian;  

3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam 

negeri dari Verifikator Independen; 

4. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku; 

5. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

6. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 
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E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN 

REKOMENDASI EKSPOR 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Jabatan : 

Dengan ini menyatakan: 

1. Semua dokumen yang diserahkan oleh [Perusahaan/Pemegang Izin*] 

yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan 

rekomendasi persetujuan ekspor, termasuk namun tidak terbatas 

pada teknologi, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang 

terkait dengan pekerjaan ini, adalah benar dan mengacu kepada 

prinsip-prinsip rekayasa dan/atau praktik industri serta tidak 

bertentangan dengan hukum. 

2. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau suatu 

pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk 

mendapatkan persetujuan rencana pembangunan fasilitas 

pemurnian dan rekomendasi persetujuan ekspor terbukti tidak benar 

atau menyimpang dari prinsip rekayasa dan/atau praktik industri, 

maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan.  

        Pemohon, 

  

  (…) 

 

Nama terang, materai, 

tanda tangan, Jabatan, 

Cap Perusahaan  

 

Keterangan: 

*)   diisi sesuai nama perusahaan/pemegang izin  
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F. FOMAT PAKTA INTEGRITAS PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN DI DALAM 

NEGERI 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

PAKTA INTEGRITAS PEMBANGUNAN FASILITAS  

PEMURNIAN DI DALAM NEGERI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ... 

Bertindak untuk  

dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi...(pilih yang sesuai 

dan cantumkan nama) 

Jabatan : (Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai 

dengan Anggaran Dasar) 

Alamat Perusahaan 

SK IUP Operasi 

Produski/IUPK Operasi 

Produksi/IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian/pihak lain 

: 

: 

 

Nomor:                      Tentang:                       

Komoditas :  

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan produk hasil pengolahan 

mineral logam/lumpur anoda/nikel dengan kadar <1,7%/bauksit yang 

telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% ke 

luar negeri di (Kabupaten/Kota) ... (Provinsi) ... dengan ini menyatakan 

bersedia untuk: 

1. Melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah komoditas 

mineral logam dengan membangun fasilitas pengolahan dan 

pemurnian baik sendiri atau kerja sama pengolahan dan 

pemurnian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Memenuhi kewajiban penyelesaian pembangunan fasilitas 

pengolahan dan pemurnian paling lambat 12 Januari 2022 dan 

melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan 

pemurnian setiap 6 (enam) bulan. 
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Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA 

INTEGRITAS ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

... [tempat], … [tanggal] … [bulan] 20 … [tahun] 
 

[Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan] 
 
 

[nama lengkap] 
[jabatan] 
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G. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN 

EKSPOR BAGI PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, 

IUPK OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, DAN IUP OPERASI 

PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 

MINERAL LOGAM 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

Nomor   :        Tanggal: 

Lampiran :                                                                             

Hal  : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor untuk    

Pemegang Pemegang IUPK Operasi Produksi/Pemegang 

IUP Operasi Produksi/Pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral 

Logam *) 

 

Yang terhormat 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10 

Jakarta Selatan 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama ... 

(perusahaan), dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan 

ekspor, dengan rincian sebagai berikut: 

 

N

o. 

Jenis 

Komodit

as 

Mineral 

Logam 

**) 

Asal 

Komo

ditas  

Prov.

/Ka

b./K

ota 

Nomo

r pos 

tarif/ 

HS 

Perkiraa

n 

Kualitas 

Batasan 

Minimu

m 

Pengolah

an 

(%) 

Perkiraa

n 

Jumlah 

Ekspor 

per 1 

(satu) 

tahun  

(Wet 

Ton) 

Perkiraa

n Harga 

US$/Wet 

Ton 

Pelab

uhan 

Muat 

yang 

terdaf

tar di 

Ditjen 

Perla  

Negar

a 

Tujua

n 

Ekspo

r 
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Sebagai  bahan  pertimbangan,  kami  lampirkan  dokumen yang  

berkaitan  dengan  hal dimaksud, yaitu: 

1. surat pernyataan keabsahan dokumen; 

2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri;  

3. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk 

Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan 

yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir; 

4. salinan perjanjian kerja sama;  

5. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang 

telah diverifikasi oleh Verifikator Independen; 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan yang telah 

disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya; 

7. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen 

****); 

8. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9. salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku; 

10. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan/atau IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

yang masih berlaku; 

11. daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

12. daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 

 

Penandatangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi 

hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-

keterangan di atas ternyata tidak benar.  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan 

terima kasih. 
 

Pemohon, 

 

(…) 

Nama terang, materai, tanda tangan, 

Jabatan, Cap perusahaan 
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Tembusan : 

1. Gubernur Provinsi ... 

2. Bupati/Walikota ... 

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 

4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen 

Perdagangan Luar Negeri 

 

Keterangan: 

*)  pilih sesuai dengan status perusahaan 

**)  isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya 

yang akan diekspor 

***)  dilampirkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam 

****) dilampirkan bagi pemohon yang telah merealisasikan pembangunan 

fasilitas Pemurnian yang telah berjalan 

****)  dilampirkan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan 

IUP Operasi Produksi Mineral Logam 

*****) isi selengkap-lengkapnya. 
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H. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN 

EKSPOR BAGI PIHAK LAIN YANG MENGHASILKAN LUMPUR ANODA 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

Nomor   :         Tanggal: 

Lampiran :                                                                             

Hal  : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor untuk 

Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda 

 

Yang terhormat 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10 

Jakarta Selatan 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama … 

(perusahaan), dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan 

ekspor, dengan rincian sebagai berikut: 

 

No. 

Jenis 

Komoditas 

Mineral 

Logam **) 

Asal 

Komodi

tas  

Prov./

Kab./

Kota 

Nomor 

pos 

tarif/ 

HS 

Perkiraan 

Kualitas 

Batasan 

Minimum 

Pengolaha

n 

(%) 

Perkiraan 

Jumlah 

Ekspor 

per 1 

(satu) 

tahun  

(Wet Ton) 

Perkiraan 

Harga 

US$/Wet 

Ton 

Pelabu

han 

Muat 

yang 

terdafta

r di 

Ditjen 

Perla  

Negara 

Tujuan 

Ekspor 

 

 

         

 

Sebagai  bahan pertimbangan,  kami  lampirkan  dokumen yang  

berkaitan  dengan  hal dimaksud, yaitu: 

1. surat pernyataan keabsahan dokumen; 

2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri; 

3. salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan IUP Operasi 

Produksi Mineral Logam/IUPK Operasi Produksi Mineral Logam/IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR  :  1826 K/30/MEM/201821  

TANGGAL : 77 Mei 2018  

 

A. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI PERPANJANGAN 

PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI 

MINERAL LOGAM, IUPK OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, DAN 

IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU 

PEMURNIAN MINERAL LOGAM  

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

Nomor   :         Tanggal: 

Lampiran :                                                                             

Hal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan 

Ekspor untuk Pemegang Pemegang IUPK Operasi 

Produksi/IUP Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral 

Logam *) 

 

Yang terhormat 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10 

Jakarta Selatan 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama … 

(perusahaan), dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan 

persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut: 
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No. 

Jenis 

Komoditas 

Mineral 

Logam **) 

Asal 

Komodi

tas  

Prov./

Kab./

Kota 

Nomor 

pos 

tarif/ 

HS 

Perkiraan 

Kualitas 

Batasan 

Minimum 

Pengolaha

n 

(%) 

Perkiraan 

Jumlah 

Ekspor 

per 1 

(satu) 

tahun  

(Wet Ton) 

Perkiraan 

Harga 

US$/Wet 

Ton 

Pelabu

han 

Muat 

yang 

terdafta

r di 

Ditjen 

Perla  

Negara 

Tujuan 

Ekspor 

 

 

         

 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan  

dengan hal dimaksud, yaitu: 

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan yang telah 

disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya; 

3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen; 

4. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5. salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku;  

6. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP 

Operasi Produksi  khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian  

yang masih berlaku; 

7. daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

8. daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership). 

 

Penandatangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi 

hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-

keterangan di atas ternyata tidak benar.  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan 

terima kasih. 

Pemohon, 

 

(…) 

Nama terang, materai, tanda 

tangan, Jabatan, Cap perusahaa 



- 26 - 
 

Tembusan : 

1. Gubernur Provinsi ... 

2. Bupati/Walikota ... 

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 

4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri 

 

Keterangan: 

*)   pilih sesuai dengan status perusahaan 

**)   isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya 

yang akan diekspor 
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B. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERPANJANGAN 

PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PIHAK LAIN YANG MENGHASILKAN 

LUMPUR ANODA 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

Nomor :         Tanggal: 

Lampiran :                                                                             

Hal  : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan 

Ekspor Untuk Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur 

Anoda *) 

 

Yang terhormat 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10 

Jakarta Selatan 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama … 

(perusahaan), dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan 

persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

No. 

Jenis 

Komoditas 

Mineral 

Logam **) 

Asal 

Komodi

tas  

Prov./

Kab./

Kota 

Nomor 

pos 

tarif/ 

HS 

Perkiraan 

Kualitas 

Batasan 

Minimum 

Pengolaha

n 

(%) 

Perkiraan 

Jumlah 

Ekspor 

per 1 

(satu) 

tahun  

(Wet Ton) 

Perkiraan 

Harga 

US$/Wet 

Ton 

Pelabu

han 

Muat 

yang 

terdafta

r di 

Ditjen 

Perla  

Negara 

Tujuan 

Ekspor 
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Sebagai  bahan  pertimbangan,  kami  lampirkan  dokumen yang  

berkaitan  dengan  hal dimaksud, yaitu: 

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; 

2. salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan pemegang IUP 

Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral 

Logam, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian; 

3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam 

negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;  

4. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku; 

5. daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan 

identitas dan NPWP; dan 

6. daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir 

(Beneficial Ownership).  

 

Penandatangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi 

hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-

keterangan di atas ternyata tidak benar.  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan 

terima kasih. 

 

Pemohon, 

 

(...) 

Nama terang, materai, tanda 

tangan, Jabatan, Cap perusahaan 

Tembusan: 

1. Gubernur Provinsi ... 

2. Bupati/Walikota ... 

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 

4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan 

Luar Negeri 

 

Keterangan : 

*)   pilih sesuai dengan status perusahaan 

**)  isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis 

mineralnya.
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  :  1826 K/30/MEM/201821  

TANGGAL :  7 Mei 2018 13  

 

A. FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR MINERAL 

LOGAM HASIL PENGOLAHAN DAN MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA 

TERTENTU 

 

No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

    1. Surat pernyataan 

keabsahan dokumen 

Surat Pernyataan Asli yang 

ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan disertai materai dan cap 

perusahaan sesuai format 

sebagaimana diatur dalam Lampiran 

IIE Keputusan Menteri ini 

2. Pakta integritas untuk 

melakukan 

pembangunan fasilitas 

pemurnian di dalam 

negeri  

Surat pakta integritas pembangunan 

fasilitas pemurnian di dalam negeri 

asli yang ditandatangani oleh 

pimpinan perusahaan disertai materai 

dan cap perusahaan sesuai format 

sebagaimana diatur dalam Lampiran 

IIF Keputusan Menteri ini 

3. Legalitas IUP Operasi 

Produksi 

Pemegang IUP Operasi Produksi yang 

masuk dalam daftar IUP yang tercatat 

di Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara. 

4. Report of Analysis 

(RoA) atau Certificate of 

Analysis (CoA) produk 

mineral logam yang 

telah memenuhi 

batasan minimum 

Pengolahan yang 

Cukup jelas 
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No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

diterbitkan 6 (enam) 

bulan terakhir dari 

Surveyor Independen. 

5. Kewajiban pembayaran 

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

Tidak mempunyai hutang PNBP yang 

tercatat di data piutang Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara. 

6. Perjanjian kerjasama: 

a. Untuk mineral 

logam hasil 

pengolahan: 

 

Salinan perjanjian 

kerja sama dengan 

IUP Operasi 

Produksi Mineral 

Logam, IUPK 

Operasi Produksi 

Mineral Logam, dan 

IUP Operasi 

Produksi khusus 

untuk pengolahan 

dan/atau 

pemurnian. 

 

 

 

 

 

a. Untuk mineral logam hasil 

pengolahan: 

 

 

Salinan kerja sama untuk 

melakukan pemurnian yang 

dibuktikan dengan: 

1) kontrak jangka panjang pasokan 

bahan baku (Concentrate Sales 

and Purchase Agreement/CSPA); 

atau 

2) Perjanjian untuk melakukan 

pemurnian konsentrat atau 

Produk Samping atau sisa hasil 

Pengolahan kepada fasilitas 

pemurnian yang dibangun 

pemegang IUP Operasi Produksi, 

IUPK Operasi Produksi, atau IUP 

Operasi Produksi Khusus 

Pengolahan dan/atau 

Pemurnian. 
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No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

 b. Untuk mineral 

dengan kriteria 

tertentu berupa 

nikel dan bauksit: 

Perjanjian kerja 

sama 

b. Untuk mineral dengan kriteria 

tertentu berupa nikel dan bauksit: 

Dalam hal kerja sama dilakukan 

melalui kepemilikan saham, 

dibuktikan dengan salinan akta 

pendirian perusahaan IUP Operasi 

Produksi Mineral Logam atau IUP 

Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian 

dan/atau akta perubahannya yang 

telah disahkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

yang membuktikan kepemilikan 

saham secara langsung. 

7. Rencana 

pembangunan fasilitas 

pemurnian di dalam 

negeri yang telah 

diverifikasi oleh 

Verifikator Independen  

a. Hasil verifikasi Rencana 

pembangunan fasilitas pemurnian 

dilaksanakan sesuai kriteria dan 

disusun sesuai laporan sebagaimana 

tercantum dalam tercantum dalam 

Lampiran VI dan Lampiran VII 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara; dan 

b. Pemilihan Verifikator Independen 

dilakukan oleh pemohon 

berdasarkan daftar Verifikator 

Independen yang telah ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara. 
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No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

8. Rencana Kerja dan 

Anggaran Biaya tahun 

berjalan yang telah 

disetujui oleh Menteri 

atau gubernur sesuai 

dengan 

kewenangannya 

Salinan surat persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya serta 

dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

Biaya yang telah dilegalisir oleh Menteri 

atau gubernur sesuai dengan 

kewenangannya pada tahun berjalan. 

9. Laporan hasil verifikasi 

kemajuan fisik dari 

Verifikator Independen 

a. Laporan hasil verifikasi kemajuan 

fisik dari Verifikator Independen 

diperuntukkan bagi yang sedang 

membangun fasilitas pemurnian; 

b. Hasil verifikasi kemajuan fisik 

dilaksanakan sesuai dengan kriteria 

dan disusun sesuai dengan laporan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VIII dan Lampiran IX 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral Dan 

Batubara; dan 

c. Pemilihan Verifikator Independen 

dilakukan oleh pemohon 

berdasarkan daftar Verifikator 

Independen yang telah ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara. 

10. Laporan mutakhir 

estimasi cadangan 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Cukup jelas 

11. Salinan TDP dan 

NPWP yang masih 

berlaku 

Cukup jelas 
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No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

12. Salinan IUP Operasi 

Produksi/IUPK 

Operasi Produksi/IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk  

pengolahan dan/atau 

pemurnian yang masih 

berlaku. 

Cukup jelas 
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B. FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR  

LUMPUR ANODA 

 

No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

1. Surat pernyataan 

keabsahan dokumen 

Surat Pernyataan Asli yang 

ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan disertai materai dan 

cap perusahaan sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IIE Keputusan Menteri ini 

2. Pakta integritas untuk 

melakukan pembangunan 

fasilitas pemurnian di 

dalam negeri 

Surat pakta integritas 

pembangunan fasilitas pemurnian 

di dalam negeri asli yang 

ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan disertai materai dan 

cap perusahaan sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IIF Peraturan Menteri ini 

3. Salinan perjanjian jual beli 

lumpur anoda dengan 

pemegang IUP Operasi 

Produksi Mineral 

Logam/IUPK Operasi 

Produksi Mineral 

Logam/IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian 

Cukup jelas 

4. Rencana pembangunan 

fasilitas pemurnian di 

dalam negeri yang telah 

diverifikasi oleh Verifikator 

Independen antara lain 

jadwal pembangunan 

a. Hasil verifikasi rencana 

pembangunan fasilitas pemurnian 

dilaksanakan sesuai kriteria dan 

disusun sesuai laporan 

sebagaimana tercantum dalam 

tercantum dalam Lampiran VI dan 
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No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

fasilitas pemurnian, nilai 

investasi, dan kapasitas 

input per tahun 

Lampiran VII Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara; dan 

b. Pemilihan Verifikator Independen 

dilakukan oleh pemohon 

berdasarkan daftar Verifikator 

Independen yang telah ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Mineral 

dan Batubara. 

5 Salinan TDP dan NPWP 

yang masih berlaku 

 

Cukup jelas 
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C. FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN 

EKSPOR MINERAL LOGAM HASIL PENGOLAHAN DAN MINERAL LOGAM 

DENGAN KRITERIA TERTENTU 

 

No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

1. Salinan Persetujuan 

Ekspor sebelumnya 

Cukup jelas 

2. Kewajiban pembayaran 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Tidak mempunyai hutang PNBP 

yang tercatat di data piutang 

Ditjen Mineral dan Batubara. 

3. Rencana Kerja dan 

Anggaran Biaya tahun 

berjalan yang telah 

disetujui oleh Menteri atau 

gubernur sesuai dengan 

kewenangannya 

Salinan surat persetujuan 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Biaya serta dokumen Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya yang 

telah dilegalisir oleh Menteri atau 

gubernur sesuai dengan 

kewenangannya pada tahun 

berjalan. 

4. Laporan hasil verifikasi 

kemajuan fisik fasilitas 

Pemurnian di dalam 

negeri dari Verifikator 

Independen 

 

a. Hasil verifikasi kemajuan fisik 

dilaksanakan sesuai dengan 

kriteria dan disusun sesuai 

dengan laporan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran 

VIII dan Lampiran IX 

Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 25 Tahun 2018    

tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara;  

b. Kemajuan fisik pembangunan 

fasilitas Pemurnian dalam 

rangka mendapatkan 

Rekomendasi Perpanjangan 

harus mencapai paling sedikit 
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90% (sembilan puluh persen) 

dari rencana kemajuan fisik 

pembangunan fasilitas 

pemurnian yang dihitung 

secara kumulatif sampai 1 

(satu) bulan terakhir sebelum 

diajukannya permohonan 

Rekomendasi Perpanjangan; 

dan 

c. Pemilihan Verifikator 

Independen dilakukan oleh 

pemohon berdasarkan daftar 

Verifikator Independen yang 

telah ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Mineral dan 

Batubara. 

5. Laporan mutakhir 

estimasi cadangan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 

Cukup jelas 

6. Salinan TDP dan NPWP 

yang masih berlaku 

Cukup jelas 

7. Salinan IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi/IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian yang masih 

berlaku 

Cukup jelas 
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D. FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN 

EKSPOR LUMPUR ANODA 

 

No. Dokumen Kriteria Evaluasi 

1. Salinan Persetujuan 

Ekspor sebelumnya 

Cukup jelas 

2. Salinan perjanjian jual 

beli lumpur anoda dengan 

pemegang IUP Operasi 

Produksi Mineral 

Logam/IUPK Operasi 

Produksi Mineral 

Logam/IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian 

Cukup jelas 

3. Laporan hasil verifikasi 

kemajuan fisik fasilitas 

Pemurnian di dalam 

negeri dari Verifikator 

Independen 

 

a. Hasil verifikasi kemajuan fisik 

dilaksanakan sesuai dengan 

kriteria dan disusun sesuai 

dengan laporan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII 

dan Lampiran IX Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 25 

Tahun 2018 tentang 

Pengusahaan pertambangan 

Mineral dan Batubara;  

b. Kemajuan fisik pembangunan 

fasilitas Pemurnian dalam 

rangka mendapatkan 

Rekomendasi Perpanjangan 

harus mencapai paling sedikit 

90% (sembilan puluh persen) 

dari rencana kemajuan fisik 

pembangunan fasilitas 
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LAMPIRAN V  KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR  :  1826 K/30/MEM/201821  

  TANGGAL : 7 Mei 2018 13  

 

PEDOMAN DAN CONTOH PENENTUAN JUMLAH TERTENTU DALAM 

REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR MINERAL LOGAM HASIL 

PENGOLAHAN,  MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU, DAN 

LUMPUR ANODA 

 

A. Pedoman Penentuan Jumlah Tertentu dalam Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan, Mineral Logam 

dengan Kriteria Tertentu, dan Lumpur Anoda 

 

No. Jenis Mineral Logam Jumlah Ekspor 

1.  Produk Hasil Pengolahan (Konsentrat) 

 a. telah menghasilkan 

konsentrat dan 

membangun fasilitas 

pemurnian sendiri: 

 

 1) sedang 

membangun 

fasilitas pemurnian 

di dalam negeri  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 
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c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan 

 2) telah membangun 

fasilitas pemurnian  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang telah 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun;  

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang telah dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan. 

 3) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

dan melakukan 

ekspansi 

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun;  
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b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 

 b. telah menghasilkan 

konsentrat dan bekerja 

sama dengan IUP 

Operasi Produksi, IUPK 

Operasi Produksi, IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian, atau pihak 

lain di dalam negeri 

untuk melakukan 

pemurnian: 

 

 1) sedang 

membangun 

fasilitas pemurnian 

di dalam negeri  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 
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 2) telah membangun 

fasilitas pemurnian  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang telah 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang telah dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 

 3) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

dan melakukan 

ekspansi 

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun;  

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 

 



- 45 - 
 

2.  Nikel dan Bauksit 

 a. membangun fasilitas 

pemurnian sendiri: 

 

 1) sedang 

membangun 

fasilitas pemurnian 

di dalam negeri  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 

 2) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang telah 

dibangun tidak kurang dari 

5 (lima) tahun;  

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang telah dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 
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 3) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

dan melakukan 

ekspansi  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan RKAB 

tahun berjalan. 

 b. bekerja sama untuk 

membangun fasilitas 

pemurnian dalam 

bentuk kepemilikan 

saham secara langsung 

pada badan usaha 

pemegang IUP Operasi 

produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian: 

 

 1) sedang 

membangun 

fasilitas pemurnian 

di dalam negeri  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 
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tahun; dan 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun dan 

dibagi secara proporsional 

sesuai  kepemilikan saham 

secara langsung, dimana 

jika: 

(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi/IUPK 

Operasi Produksi pada 

IUP Operasi Produksi 

Khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian lebih dari 

atau sama dengan 30% 

maka jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi adalah 100% 

dari kapasitas input; 

(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi/IUPK 

Operasi Produksi pada 

IUP Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian kurang dari 

30% maka jumlah 

ekspor maksimal yang 

dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 
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Produksi adalah 30% 

dari kapasitas input; 

dan 

(3) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar 

negeri dalam 

persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran 

Biaya tahun berjalan. 

 2) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

a) tidak melebihi sisa cadangan 

dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang telah 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun;  

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang telah dibangun dan 

dibagi secara proporsional 

sesuai  kepemilikan saham 

secara langsung, dimana 

jika: 

(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi/IUPK 

Operasi Produksi pada 

IUP Operasi Produksi 

Khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian lebih dari 

atau sama dengan 30% 

maka jumlah ekspor 



- 49 - 
 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi adalah 100% 

dari kapasitas input; 

(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi/IUPK 

Operasi Produksi pada 

IUP Operasi Produksi 

Khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian kurang dari 

30% maka jumlah 

ekspor maksimal yang 

dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi 

Produksi atau IUPK 

Operasi Produksi 

adalah 30% dari 

kapasitas input; dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan. 

 3) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

dan melakukan 

ekspansi  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 
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tahun; dan 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang dibangun dan 

dibagi secara proporsional 

sesuai  kepemilikan saham 

secara langsung, dimana 

jika: 

(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

pada IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian lebih dari 

atau sama dengan 30% 

maka jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi adalah 100% 

dari kapasitas input; 

(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

pada IUP Operasi 

Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian kurang dari 

30% maka jumlah 

ekspor maksimal yang 

dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi 

Produksi atau IUPK 
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Operasi Produksi 

adalah 30% dari 

kapasitas input; dan 

(3) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar 

negeri dalam 

persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran 

Biaya tahun berjalan. 

 c. kepemilikan saham 

secara langsung 

pemegang IUP Operasi 

produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada badan 

usaha pemegang IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi. 

 

 

 1) sedang 

membangun 

fasilitas pemurnian 

di dalam negeri  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang atau telah 

dibangun dan dibagi secara 

proporsional sesuai  

kepemilikan saham secara 

langsung, dimana jika: 
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(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

lebih dari atau sama 

dengan 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi adalah 100% 

dari kapasitas input; 

(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

kurang dari 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi adalah 30% 

dari kapasitas input; 

dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 
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Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan. 

 2) telah membangun 

fasilitas pemurnian 

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang telah 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun;  

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang atau telah 

dibangun dan dibagi secara 

proporsional sesuai  

kepemilikan saham secara 

langsung, dimana jika: 

(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

lebih dari atau sama 

dengan 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi  adalah 100% 

dari kapasitas input; 
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(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

Khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi/IUPK 

Operasi Produksi 

kurang dari 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi  adalah 30% 

dari kapasitas input; 

dan 

c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan. 

 3) telah 

membangun 

fasilitas 

pemurnian dan 

melakukan 

ekspansi  

a) tidak melebihi sisa 

cadangan dari IUP Operasi 

Produksi/IUPK Operasi 

Produksi sendiri atau yang 

bekerjasama melakukan 

pemurnian, yang dihitung 

dari kebutuhan fasilitas 

pemurnian yang sedang 

dibangun untuk beroperasi 

tidak kurang dari 5 (lima) 

tahun; 

b) tidak melebihi kapasitas 

input fasilitas pemurnian 

yang sedang atau telah 

dibangun dan dibagi secara 
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proporsional sesuai  

kepemilikan saham secara 

langsung, dimana jika: 

(1) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

lebih dari atau sama 

dengan 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi adalah 100% 

dari kapasitas input; 

(2) jumlah total 

kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi 

Khusus untuk 

pengolahan dan/atau 

pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi 

kurang dari 30% maka 

jumlah ekspor 

maksimal yang dapat 

didistribusikan kepada 

IUP Operasi Produksi 

atau IUPK Operasi 

Produksi  adalah 30% 

dari kapasitas input; 

dan 
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c) tidak melebihi jumlah 

penjualan ke luar negeri 

dalam persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya 

tahun berjalan. 

3.  Lumpur Anoda (Anode Slime) 

 a. membangun fasilitas 

pemurnian lumpur 

anoda (anode slime) 

sendiri 

tidak melebihi kapasitas input 

fasilitas pemurnian yang telah 

atau sedang dibangun 

 b. bekerja sama 

melakukan pemurnian 

lumpur anoda (anode 

slime) di dalam negeri 

tidak melebihi kapasitas input 

fasilitas pemurnian yang telah 

atau sedang dibangun 

 

B. Contoh Perhitungan Jumlah Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

1. Untuk Konsentrat 

a. Contoh 1: 

PT XYZ merupakan pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah 

menghasilkan konsentrat dan/atau sedang membangun 

fasilitas pemurnian dengan kapasitas input sebesar 1 juta 

ton konsentrat/tahun. PT RFS adalah pemegang IUP 

Operasi Produksi yang bekerja sama dengan PT XYZ untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku dan mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti) setara konsentrat. Berdasarkan persetujuan 

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, jumlah penjualan ke 

luar negeri yang disetujui untuk PT XYZ sebesar 800 ribu 

ton. 

 

Perhitungan jumlah ekspor dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor untuk PT XYZ sebagai berikut:  

1) Jumlah maksimum ekspor per tahun berdasarkan 

cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 tahun    

    operasi)/jumlah tahun ekspor 
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= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

2) Jumlah maksimum ekspor per tahun berdasarkan 

kapasitas input : 

= 1.000.000 ton/tahun 

3) Jumlah maksimum ekspor per tahun berdasarkan 

RKAB: 

= 800.000 ton/tahun  

4) Jumlah rekomendasi yang diberikan sebesar : 

= 800.000 ton/tahun 

 

2. Untuk Nikel dan Bauksit 

a. Membangun fasilitas pemurnian sendiri 

PT A selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang sedang 

membangun fasilitas pemurnian dan memiliki kapasitas 

input sebesar 1 juta ton/tahun. PT A mempunyai estimasi 

cadangan sebesar 8 juta ton (terkira dan terbukti). 

Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah penjualan ke luar 

negeri yang disetujui untuk PT A sebesar 700 ribu ton. 

 

Perhitungan jumlah ekspor bagi IUP Operasi Produksi yang 

sedang membangun fasilitas pemurnian dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor sebagai berikut : 

1) Jumlah maksimum ekspor per tahun berdasarkan 

cadangan : 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 tahun 

operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (8 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 3 juta ton/5 tahun 

= 600.000 ton/tahun 

2) Jumlah maksimum ekspor per tahun berdasarkan 

kapasitas input : 

= kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 1 juta ton 

= 1.000.000 ton 
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3) Jumlah rekomendasi yang diberikan sebesar:  

IUP 

OP 

Jumlah 

maksimu

m ekspor 

per tahun 

berdasark

an 

cadangan 

Jumlah 

maksimum 

ekspor per 

tahun 

berdasarka

n kapasitas 

input 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomenda

si Ekspor 

A 600.000 1.000.000 700.000   600.000 

 

b. Bekerja sama untuk melakukan pembangunan fasilitas 

pemurnian 

1) Contoh 1:  

Total kepemilikan saham IUP sebesar 100% 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 3 (tiga) 

IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan saham (PT 

A 40%, PT B 20%, dan PT C 40%) yang telah selesai 

membangun fasilitas pemurnian dengan kapasitas 

input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga IUP 

Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP sebesar 100% dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

=  (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

=  (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 
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=  30 juta ton/5 tahun 

=  6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

=  100% x kapasitas input fasilitas pemurnian  

=  100% x 1 juta ton 

=  1.000.000 ton 

 

 

(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

 

IUP 
OP 

saha
m 

 
Jumlah 

maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarka
n cadangan 

Jumlah 
Ekspor 

Berdasarka
n Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

 

 

Jumlah 
Rekom
endasi 
Ekspor 

A 40% 6.000.000 (40%/100%
) x 100% x 
1.000.000 
= 400.000  

250.000  250.00

0 

B 20%  
(20%/100%
) x 100% x 
1.000.000 
= 200.000 

 350.000  

200.00

0 

C 40% (40%/100%
) x 100% x 
1.000.000 
= 400.000 

250.000 250.00

0 

 100
% 

6.000.000 1.000.000 850.000 700.00

0 
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2) Contoh 2:  

Total kepemilikan saham IUP kurang dari 30% 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh 

3 (tiga) IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan 

saham (PT A 10%, PT B 10%, dan PT C 5%) yang telah 

membangun fasilitas pemurnian dengan kapasitas 

input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga IUP 

Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB  jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP kurang dari 30% dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

=  (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5  

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

=  6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input: 

=  30% x kapasitas input fasilitas pemurnian  

=  30% x 1 juta ton 

=  300.000 ton 
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(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

IUP OP Saham 

Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarkan 

cadangan 

Jumlah Ekspor 
Berdasarkan 

Saham 

Jumlah Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 
Rekomendasi 

Ekspor 

A 10% 

6.000.000 

(10%/25%) x 30% 
x 1.000.000 
= 120.000 

250.000  120.000 

B 10% 
(10%/25%) x 30% 

x 1.000.000 
= 120.000 

 350.000 120.000 

C 5% 
(5%/25%) x 30% 

x 1.000.000 
= 60.000 

250.000 60.000 

Total 
Saham 

IUP 

25% 6.000.000 300.000 850.000 300.000 

Non-
IUP 

75%  - - 
- 

 

(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi pada IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

di bawah 30%, maka jumlah ekspor maksimal 

yang dapat didistribusikan kepada IUP Operasi 

Produksi adalah 30% dari kapasitas input.  
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3) Contoh 3:  

Total kepemilikan saham IUP lebih dari 30% 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh 

3 (tiga) IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan 

saham (PT A 30%, PT B 10%, dan PT C 10%) yang 

telah membangun fasilitas pemurnian dengan 

kapasitas input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga 

IUP Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP lebih dari 30% dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

=  (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

=  (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

=  30 juta ton/5 tahun 

=  6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input: 

=  kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 1.000.000 ton 
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(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

IUP OP Saham Jumlah 

maksimum 

ekspor per 

tahun 

berdasarkan 

cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarkan 

Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomendasi 
Ekspor 

A 30% 6.000.000 (30%/50%) x 
100% x  

1.000.000 
= 600.000  

250.000   250.000 

B 10% (10%/50%) x 
100% x  

1.000.000 

= 200.000 

 350.000  200.000 

C 10% (10%/50%) x 

100% x  
1.000.000 
= 200.000 

250.000 200.000 

Total 
Saham 

IUP 

50% 6.000.000 1.000.000 850.000 650.000 

Non-

IUP 

50%  - - - 

 

(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi pada IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

lebih dari atau sama dengan 30%, maka jumlah 

ekspor maksimal yang dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi Produksi adalah 100% dari 

kapasitas input. 
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4) Contoh 4:  

Kepemilikan saham tunggal oleh IUP kurang dari 30% 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh  

IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan saham (PT 

A 10%) yang telah membangun fasilitas pemurnian 

dengan kapasitas input sebesar 1 juta ton/tahun. PT 

A mempunyai estimasi cadangan sebesar 35 juta ton 

(terkira dan terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB 

jumlah penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk 

PT A sebesar 400 ribu ton. 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk kepemilikan saham 

tunggal oleh IUP kurang dari 30% dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

=  (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

= 30% x kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 30% x 1 juta ton 

= 300.000 ton 
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(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

IUP OP Saham Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarkan 

cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarka
n Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomendasi 
Ekspor 

A 10% 6.000.000 300.000  400.000   300.000 

Total 
Saham 

IUP 

10%  
6.000.000 

300.000  
400.000 

300.000 

Non-IUP 90%  - - - 

 

(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi pada IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

di bawah 30%, maka jumlah ekspor maksimal 

yang dapat didistribusikan kepada IUP Operasi 

Produksi adalah 30% dari kapasitas input. 

 

5) Contoh 5:  

Total kepemilikan saham IUP sebesar 100% dan 

sedang membangun fasilitas pemurnian 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh 

3 (tiga) IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan 

saham (PT A 40%, PT B 20%, dan PT C 40%) yang 

sedang membangun fasilitas pemurnian dan memiliki 

kapasitas input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga 

IUP Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 
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Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP sebesar 100% dan sedang membangun 

fasilitas pemurnian dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5  

 tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

= kapasitas input fasilitas pemurnian 

= 1.000.000 ton 

 

 

 

(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor: 

IUP 

OP 

Saham Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarkan 

cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarkan 

Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomendasi 
Ekspor 

A 40% 6.000.000 (40%/100%) x 
100% x  

1.000.000 
= 400.000 

250.000   250.000 

B 20% (20%/100%) x 
100% x  

1.000.000 

= 200.000 

 350.000  200.000 

C 40% (40%/100%) x 

100% x  

250.000 250.000 
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1.000.000 

= 400.000 

Total 100% 6.000.000 1.000.000 850.000 700.000 

 

 

6) Contoh 6:  

Total kepemilikan saham IUP kurang dari 30% dan 

sedang membangun fasilitas pemurnian 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh 

3 (tiga) IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan 

saham (PT A 10%, PT B 10%, dan PT C 5%) yang 

sedang membangun fasilitas pemurnian dan kapasitas 

input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga IUP 

Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP kurang dari 30% dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

= 30% x  kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 30% x 1 juta ton 
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= 300.000 ton 

 

 

 

(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor: 

IUP OP Saham Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarkan 

cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarkan 

Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB 

 

 
 

Jumlah 

Rekomendasi 
Ekspor 

 

 
 

A 10% 6.000.000 (10%/25%) x 
30% x 

1.000.000 
= 120.000 

250.000  120.000 

B 10% (10%/25%) x 
30% x 

1.000.000 
= 120.000 

 350.000  120.000 

C 5% (5%/25%) x 
30% x 

1.000.000 
= 60.000 

250.000 60.000 

Total 
Saham 

IUP 

25% 6.000.000 300.000 850.000 300.000 

Non-IUP 75%  - - - 
 

(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi pada IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

di bawah 30%, maka jumlah ekspor maksimal 

yang dapat didistribusikan kepada IUP Operasi 

Produksi adalah 30% dari kapasitas input. 
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7) Contoh 7:  

Total kepemilikan saham IUP lebih dari 30% dan 

sedang membangun fasilitas pemurnian 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh 

3 (tiga) IUP Operasi Produksi dengan kepemilikan 

saham (PT A 30%, PT B 10%, dan PT C 10%) yang 

sedang membangun fasilitas pemurnian dan kapasitas 

input sebesar 1 juta ton/tahun. Dari ketiga IUP 

Operasi Produksi tersebut, PT XYZ mempunyai 

estimasi cadangan sebesar 35 juta ton (terkira dan 

terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP lebih dari 30% dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

= 100% x  kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 100% x 1 juta ton 

= 1.000.000 ton 
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(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

IUP OP Saha

m 

Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarka
n cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarkan 

Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomendasi 
Ekspor 

A 30% 6.000.000 (30%/50%) x 
100% x 

1.000.000 

= 600.000  

250.000  250.000  

B 10% (10%/50%) x 

100% x 
1.000.000 

= 200.000 

 350.000  350.000 

C 10% (10%/50%) x 

100% x  
1.000.000 
= 200.000 

250.000 250.000 

Total 
Saham 

IUP 

50% 6.000.000 1.000.000 850.000 850.000 

Non-

IUP 

50%  - - - 

 

(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi pada IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dna/atau pemurnian 

lebih dari atau sama dengan 30%, maka jumlah 

ekspor maksimal yang dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi Produksi adalah 100% dari 

kapasitas input. 
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8) Contoh 8:  

Kepemilikan saham IUP Operasi Produksi khusus 

untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi lebih dari 30% 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

memiliki saham pada 4 (empat) IUP Operasi Produksi 

dengan kepemilikan saham pada PT A 10%, PT B 5%, 

PT C 30%, dan PT D 80%, yang telah membangun 

fasilitas pemurnian dan kapasitas input sebesar 1 juta 

ton/tahun. PT XYZ mempunyai estimasi cadangan 

dari IUP Operasi Produksi sebesar 35 juta ton (terkira 

dan terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

d) PT D = 200 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk total kepemilikan 

saham IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian pada IUP Operasi 

Produksi lebih dari 30% dalam rangka Rekomendasi 

Persetujuan Ekspor sebagai berikut:  

(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input: 

= 100% x kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 100% x 1.000.000 ton 
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(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor:  

IUP 

OP 
saham 

Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarkan 

cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarkan 

Kontribusi 
Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

 

Jumlah 
Rekomendasi 

Ekspor 

A 10% 

6.000.000 

(10%/125%) 

x  
100% x 

1.000.000 

= 80.000 

250.000  80.000  

B 5% 

 (5%/125%) 

x  
100% x 

1.000.000 

= 40.000 

 350.000  40.000 

C 30% 

(30%/125%) 

x  
100% x 

1.000.000 
= 240.000 

250.000 240.000 

D 80% 

(80%/125%) 

x  
100% x 

1.000.000 
= 640.000 

200.000 200.000 

 
125% 6.000.000 1.000.000 1.050.000 560.000 

 

 

IUP A 

IUP B 

IUP C 

IUP D 

IUP OPK 
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(4) Dalam hal jumlah total kepemilikan saham IUP 

Operasi Produksi  khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian pada IUP Operasi Produksi  

lebih dari atau sama dengan 30%, maka jumlah 

ekspor maksimal yang dapat didistribusikan 

kepada IUP Operasi Produksi  adalah 100% dari 

kapasitas input. 

 

9) Contoh 9:  

Kepemilikan saham IUP Operasi Produksi  khusus 

untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada IUP 

Operasi Produksi kurang dari 30% dan sedang 

membangun fasilitas pemurnian 

PT XYZ selaku pemegang IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

memiliki saham pada 4 (empat) IUP Operasi Produksi 

dengan kepemilikan saham pada PT A 10%, PT B 5%, 

PT C 5%, dan PT D 5%, yang sedang membangun 

fasilitas pemurnian dengan kapasitas input sebesar 1 

juta ton/tahun. PT XYZ mempunyai estimasi cadangan 

dari IUP Operasi Produksi sebesar 35 juta ton (terkira 

dan terbukti). Berdasarkan persetujuan RKAB jumlah 

penjualan ke luar negeri yang disetujui untuk masing-

masing IUP Operasi Produksi sebagai berikut: 

a) PT A = 250 ribu ton  

b) PT B = 350 ribu ton  

c) PT C = 250 ribu ton 

d) PT D = 200 ribu ton 

 

Perhitungan jumlah ekspor untuk kepemilikan saham 

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian pada IUP Operasi Produksi 

dalam rangka Rekomendasi Persetujuan Ekspor 

sebagai berikut:  
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(1) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan cadangan: 

= (cadangan – kebutuhan bahan baku untuk 5 

tahun operasi)/jumlah tahun ekspor 

= (35 juta ton – 5 juta ton)/5 tahun 

= 30 juta ton/5 tahun 

= 6.000.000 ton/tahun 

(2) Jumlah maksimum ekspor per tahun 

berdasarkan kapasitas input 

= 30% x kapasitas input fasilitas pemurnian  

= 30% x 1 juta ton 

= 300.000 ton 

   

 

 

(3) Distribusi jumlah ekspor dalam rangka 

Rekomendasi Persetujuan Ekspor: 

IUP 

OP 

Saham Jumlah 
maksimum 
ekspor per 

tahun 
berdasarka
n cadangan 

Jumlah 

Ekspor 
Berdasarka

n 
Kontribusi 

Saham 

Jumlah 

Ekspor 

Berdasarkan 

RKAB  

Jumlah 

Rekomenda
si Ekspor 

A 10% 6.000.000 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

(10%/25%) 
x 30% x  

1.000.000 
= 120.000 

250.000  120.000  

B 5%  (5%/25%) 
x 30% x  

1.000.000 

= 60.000 

 350.000  60.000 

C 5% (5%/25%) x 

30% x 
1.000.000 

250.000 60.000 

IUP A 

IUP B 

IUP C 

IUP D 

IUP OPK 




