
LEMBARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN 2001 NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BUPATl BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan 
kewenangan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya untuk 
l^ih meningkatkan pelayanan dibidang pendaitaran 
perusahaan. perlu dilakukan pengaturan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut hunif a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tala Cara 
Pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42 );
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahim 1981 lentang Hukum Acara
Pidana (Lcmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Pemsahaan (Lcmbaran Negara Tahun 1982 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pcrseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pciaksanaan Kitab Umdang-undang Hukum Acara Pidana ( 
Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 165);

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha 
atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar 
Perusahaan;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Boyolali Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija 
Dinas-diitas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 
2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA 
PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

1^

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi yang merupakan unsur pokok pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, 
Perkoperasian dan Penanaman Modal.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

5. Kq)ala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali.

6. Pejabat adalah pegawai Dinas yang diberi togas teitento 
dibidang perdagangan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

7. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang 
dipersamakan dengan itu, yang diteibitkan oleh instansi 
yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk 
dapat menjalankan usahanya.

Formnlir pendaftaran perusahaan adalah Haftar isian yang 
memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh 
pemilik atau pengunis atau penanggung jawab untuk 
mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terns menerus, dan 
yang didirikan, bekeija serta berkedudukan Halam wilayah 
Kabupaten Boyolali untuk tujuan memperoleh keuntungan 
dan atau laba.

Daftar perusahaan adalah daftar Catalan resmi yang HiaHakan 
menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib 
Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, dan 
memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap 
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP, 
adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang 
telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan.

Kantor Tunggal adalah kantor yang menangani segala 
urusan dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya 
sendiri.

Kantor Cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau 
bagian dan perusahaan induk yang dapat berkedudukan di 
tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau untuk 
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
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14. Anak Pemsahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara 
keselumhan atau sebagian, dan dikendalikan atau diawasi 
oleh perusahaan Iain yang pada umumnya memiliki seluruh 
atau s^agian terbatas saham atau modal yang ditempatkan 
pada anak perusahaan tersebut.

15. Kantor Perwakilan adalah kantor yang bertindak mewakili 
kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan atau 
pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

16. Kantor Pembanlu Perusahaan, adalah perusahaan yang 
menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangny?

17. Kantor Agen adalah kantor yang diberi kuasa untuk 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan 
lain yang diageni dengan suatu ikatan atau peijanjian.

18. Perubahan TDP adalah kegiatan dalam perusahaan yang 
dapat mengakibatkan teijadinya perubahan yang meliputi 
perubahan pengalihan kepemilikan atau kepengurusan 
perusahaan, nama p>erusahaan, bentuk dan status perusaliaan, 
alamat perusahaan, kegiatan usaha pokok dan penibabr' 
akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk Perseroan 
Terbatas.

19. Penggantian TDP adalah kegiatan penerbitan TDP bam 
sebagai pengganli TDP yang telah diterbitkan karena hilang 
dan atau rusak.

20. Pendaftaran ulang TDP adalah kegiatan pendaftaran ulang 
TDP yang telah berakhir masa berlakunya untuk 
memperoleh TDP bam.

21. Pembahaman TDP adalah kegiatan penerbitan TDP bam 
sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk 
menggantikan TDP yang telah diterbitkan sebelum 
diberlakukan Peraturan Daerah ini.
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23.

22. Penghapusan TDP adalah kegiatan yang dilakukan 
penisahaan yang dapat mengakibatkan teijadinya 
penghapusan TDP yang meliputi, pembubaran penisahaan, 
penisahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, 
penisahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa 
atau berakhir, penisahaan menghentikan kegiatannya atau 
bubar berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap.

Pembubaran penisahaan adalah kegiatan khusus penisahaan 
berbentuk Perseroan Terbatas dalam hal teijadi penghapusan 
dari Dafiar Penisahaan, dilanjutkan dengan proses 
pembubaran penisahaan.

Pengawas Pendaftaran Penisahaan adalah pegawai dinas 
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan 
pengawasan terhadap setiap penisahaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang WDP adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencan serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang WDP yang teijadi 
serta menemukan tersangkanya.

24.

BAB U
KETENTUAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

(1)

(2)

Pasal 2

Setiap penisahaan termasuk penisahaan asing yang 
berkedudukan dan menjaiankan usahanya di wilayah 
Kabupaten Boyolali serta memiliki wewenang untuk 
mengadakan peijanjian. wajib didaftarkan dalam Daftar 
Penisahaan untuk mempeioleh TDP.

Pendaftaran Penisahaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), wajib dilakukan oleh pemilik alau pengurus atau 
penanggung jawab atau kuasa penisahaan yang sah.



Pasal 3

<1) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2, wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan 
kegiatan usahanya.

(2) Pendaftaran perusahaan khusus bagi Perseroan Terbatas 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari seielah pengesahan badan 
hukum, alau setelah persetujuan penibahan anggaran 
dasar, dan Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 4

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi
bentuk perusahaan:
a. badan hukum, termasuk didalamnya koperasi;
b. persekutuan;
c. perorangan;
d. perusahaan lainnya diluar sebagaimana dimaksud 

dalam hunif a sampai dengan huruf c, yang 
melakukan kegiatan usaha dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba.

(2) Bentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat berstatus sebagai:
a. kantor tunggal;
b. kantor pusat atau induk;
c. kantor cabang perusahaan;
d. kantor pembantu perusahaan;
e. anak perusahaan;
f. kantor agen;
g. kantor perwakilan perusahaan.

(3) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
bergerak di semua lapangan usaha, yang meliputi:
a. usaha pertanian;
b. usaha pertambangan dan penggalian;



c.
d.
e.
f.

g-
h.

usaha industri pengolahan; 
usaha listrik, gas dan air, 
usaha konstruksi;
usaha perdagangan besar, eceran, nimah maifan dan 
jasa akomodasi;
usaha angkutan, perdagangan dan komunikasi; 
usaha lembaga keuangan;
usaha real estate, usaha persewaan dan jasa 
perusahaan, jasa kemasyarakatan sosial dan 
perorangan.

Pasal 5

(1) Pcngecuaiian dari kewajiban mendaftarkan perusahaan 
dalam Daflar Pemsaliaan untuk memperoleh TOP adalah:

a. seliap perusahaan negara yang beibeimik Perusahaan 
Jawatan (PER? AN); 
perusahaan kecil perorangan, 
usaha alau kegiatan yang bergerak bidang
i>erekonomian dan sifat serTa tidak semata
mata mencan keunlungan dan atau laba.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) humf b 
dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan untuk 
memperoleh TDP, jika dikehendaki oleh perusahaan yang 
bersangkiiian.

b
c.

Pasal 6

(1) Kewenangan pemberian TOP pada Bupati,
(2) Bupati mehmpalikan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas,

Pasal 7

TOP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib 
melaksanakan pendaftaran ulang paling lama 3 (tiga) bulan 
sebelum masa berlakunya berakhir.
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Pasal 8

L ■ ■ 
K ■

(1) Penisahaan yang telah merailiki TDP dan melakukan 
perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18, 
wajib mengajukan perubahan TDP paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah teijadi perubahan;

(2) Pengajuan perubahan TDP sebagainiana dimaksud dalam 
ayat (1), dalam hal perubahan tersebut mengakibatkan 
penghapusan dalam Daftar Penisahaan maupun TDP, 
wajib melaporkan paling lama 3 (tiga) bulan selelah 
teijadinya perubahan;

(3) Perubahan yang mengakibatkan penghapusan dalam 
Daftar Penisahaan maupun TDP sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) hanya khusus untuk perubahan bentuk 
perusahaan;

(4) Perusahaan yang melakukan perubahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tetapi tidak mempengamhi 
perubahan TDP dan hanya perubahan dalam Daftar 
Perusahaan, wajib melaporkan paling lama 3 (tiga) bulai 
setelah teijadinya perubahan.

(5) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan dikemudian 
hari temyata hilang dan atau rusak sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 angka 19, wajib mengajukan permohonan 
penggantian TDP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
teijadi Vehiiangan dan atau rusak.

(6) Penisahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
angka 21, wajib mengajukan permohonan pembaharuan 
TDP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(7) Pengajuan permohonan pembaharuan TDP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (6), dilakukan secara bersamaan 
paling lama pada saat berakhimya masa berlaku TDP 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.



(1)

(2)

Pasal 9

Penisahaan yang telah memiliki TDP dapat dihapus 
dalam Daftar Penisahaan dan TDP asli wajib 
dikembalikan, tidak termasuk penghapusan akibat 
penibahan bentuk penisahaan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 ayat (3).

Penghapusan dalam Daftar Penisahaan dan TDP 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal sebagai 
berikut;

a.
b.
c.

d.

fig^-mbabaran pdrusabaan;
menghentikan segala keglataa ;
berhenti pada waktu akta

dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah beikekuatan hukum 
tetap.

(3) Penisahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan 
ayat (2), wajib melaporkan hal-hal yang menyebabkan 
penghapusan TDP paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
teijadinya hal-hal tersebuL

Pasal 10

Penisahaan yang telah memiliki TOP. wajib memberikan data 
dan atau infotmasi mengenai kegiatan usahanya^pKiminta 
oleh Bupati, Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Penisahaan yang telah memiliki TOP, diwajibkan untuk 
memasang TOP ditempat usahanya yang mudah dibaca dan 
atau dilihat umum, seiia Nomor TDP wajib dicantumkan pada
papan nama dan dokumen penisahaan yang dipergunakan 
dalam kegiatan usaha.

10



Pasal 12

(1) Perusahaan yang telah memiliki TDP hanya rfapaf 
melakukan kegiatan usaha sesuai izin usahanya dan yang 
tercantum dalam TDP.

(2) Perusahaan yang teiah memiliki TDP dan dikemudian 
hari terbukli mendaftarkan penisahaannya

|dan atau tidak sesuai dengan izin usaha yang 
dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 
Daftar Perusahaan dan TDP perusahaan yang 
bersangkutan dibataikan.

Pasal 13

(1) Mengingat bahwa Daftar Perusahaan bersifat terbuka, 
maka setiap pihak ketiga dapat memperoleh data dan atau 
informasi yang diinginkan melalui permintaan salinan dan 
atau petikan dalam Daftar Perusahaan.

(2) Setiap pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat mengajukan keberatan secara tertulis, atas hal-hal 
yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan 
raenyrf>utkan alasannya.

BAB in
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT TDP

Pasal 14

Dalam hal Kepala Dinas yang diberikan kewenangan untuk 
meneibitkan TDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 
berhalangan selama 5 (lima) hari keija berturut-turut, Bupati 
dan atau Kepala Dinas wajib menunjuk sal ah satu Pejabat 
dibidangnya untuk dan atas nama Kepala Dinas menerbitkan 
TDP.

11



BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TDP

Pasal 15

(I) Permohonan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh 
TDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan 
Pasal 5 ayat (2), diajukan secara tertuUs kepada Kepala 
Dinas.

(2) Pennohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
ayal (1), hams ditandatangani oleh peroilik atau pengunis 
atau penanggung jawab perusahaan.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak 
diterimanya permohonan dan pcrsyaratan secara lengkap 
dan benar, Kepala Dinas wajib mensahkan Pendaftaran 
Perusahaan dan menerbitkan TDP.

Pasal 16

(1) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 
temyata belum lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) 
han keija terhitung sejak diterimanya permohonan 
Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan 
Pendaftaran. ■■ -----------

(2) Penundaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), pemohon wajib melakukan perbaikan dan atau
melengkapi pcrsyaratan dan segera mengajukan kembali 
paling lama 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak 
diterimanya Surat Penundaan Pendaftaraa

(3) Dalam hal setelah jangka waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi 
pcrsyaratan, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat 
Penolakan Pendaftaran.
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(4) Surat Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3), juga berlaku bagi penisahaan yang 
diketahui melakukan pendaftaran secara tidak sah atau 
tidak benar atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki 
atau surat keterangan yang disamakan dengan itu.

(5) Pemohon yang ditolak pendaftarannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), dapat mcngajukan 
keberatan tertulis kepada Kepala Dinas.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak
diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayai 
(5), Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan dan atau 
penolakan dengan alasan-alasan yang jelas. "

(7) Pemohon yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan 
kembali permohonan pendaftaran dan dipeiiakukan sama 
sd>agai pemohon bam.

BAB V
PERUBAHAN TDP 

Pasal 17

(1) Dalam hal penisahaan yang telah memiliki TDP 
melakukan pembahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
8 ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala Dinas sepanjang pembahan tersebut tidak 
mengakibatkan penghapusan dalam Daftar Pemsahaan 
maupun TDP.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak 
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Kepala Dinas wajib mensahkan pembahan dalam 
Daftar Pemsahaan dan menerbitkan pembahan TDP,
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Pasal 18

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan yang 
mengakibatkan pcnghapusan dalam Daftar Perusahaan 
maupun TDP sebagairaana dimaksud pada Pasal 8 ayat 
(2) dan ayat (3), wajib melaporkan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keqa terhitung sejak 
diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala Dinas wajib mcnghapuskani.ya dalam Daftar 
Perusahaan dan TDP asH !itarik kembali sert'. -i.saJiican 
Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP bam sesiU 
bentuk perusahaannya.

Pasal 19

(1) Dalaml hal perusahaan yang melakukan pembahan tidak 
mempengaruhi pembahan TDP sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 ayat (4), wajib melaporkan secara tertulis 
kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak 
diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala Dinas wajib mensahkan pembahan dalam 
Daftar Perusahaan dan menerbitkan Surat Persetujuan 
Pembahan Dalam Daftar Pemsahaan.

BAB VI
PENGGANTIAN TDP 

Pasal 20

(I) Dalam hal TDP yang telah dimiliki hilang dan atau msak 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), wajib 
mengajukan permohonan penggantian TDP.
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(2) Paling lama 5 (lima) harikcijaterhitungsejakditerimanya 
surat pennohonan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), 
Kepala Dinas wajib menerbitkan penggantian TDP.

BAB vn
PENDAFTARAN ULANG TDP 

Pasal 21

(1) Dalam hal TDP yang telah dimiliki berakhir masa 
berlakunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, wajib 
mengajukan permohonan pendaftaran ulang.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya 
pennohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala Dinas wajib mensahkan pendaftaran ulang dalam 
Daftar Pemsahaan dan menerbitkan TDP.

(3) Pemsahaan yang belum atau tidak melakukan pendaftaran 
ulang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo 
pendaftaran ulang berakhir, diperlakukan sama sebagai 
pemohon bam.

BAB vra
PEMBAHARUAN TDP

Pasal 22

(1) Pemsahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
ayat (6) wajib mengajukan permohonan pembaharaan 
TDP.

(2) Pengajuan permohonan pembaharuan TDP sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 ayat (7), dilakukan secara 
bersamaan dengan pengajuan permohonan pendaftaran 
ulang TDP yang diteibitkan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini.
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(3) Paling lama 5 (lima) ban keija terhitung sejak 
diterimanya perraohonan sebagaimana Himalcoi^ rfalam 
ayat (2) dan Pasal 21, Kepala Dinas wajib mensahifan 
pembahanian dan pendaftaran ulang dalam Daftar 
Perusahaan serta menerbitkan pembahanian dan 
pendaftaran ulang TDP, khusus TDP yang diterbitkan 
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

(4) Penisahaan yang belura dan aiau tidak raelakukan 
pembahanian paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal 
jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), diperlakukan sam^» sebagai 
pemohon bam.

BAB DC
PENGHAPUSAN TDP 

Pasal 23

(1) Perasahaan yang telah memiliki TDP dan dikemudian hari 
teijadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang 
berakibat pada penghapusan dalam Daftar Perasahaan dan 
TDP, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus 
non PT wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau 
penanggung jawab, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya dalam 
Daftar Perusahaan dan TDP.

(3) P^ng lama 7 (tuiuh) hari keija terhitung sejak 
diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) berikut bukti pendukung yang lengkap dan benar, 
Kepala Dinas wajib:

a. melakukan penghapusan dalam Daftar Perusahaan;
b. menerbitkan Keputusan Penghapusan TDP;
c. menarik kembali TDP asli.
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Pasal 24

(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) 
khusus PT wajib dilakiikan oleh likuidator penisahaan 
yang bersangkutan, paling lama 30 (tiga puluh) ban 
setelah teijadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya 
dalam Daftar Penisahaan dan TDP.

(2) Khusus penisahaan yang berbentuk PT s^gaimana 
dimaksud dalam ayat (1) likuidator wajib melaporkan hal- 
hal sd)agaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan 
mendaftaikan secara teitulis pembubaran PT kepada 
Kepala Dinas.

(3) Palmglama5(lima)harikcijaterhitungsejakditeiimanya 
laporan dan pendaftaran pembubaran PT sdiagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) berikut bukti pendukung yang 
lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib:
a. meneibitkan Keputusan Pembubaran PT dan 

Penghapusan PT dari Daftar Penisahaan;
b. menarik kembali TDP asli.

BAB X
KEBERATAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

ft

(1) Pengajuan keberatan dari pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), dilakukan secara tertulis 
dan diajukan kepada Kepala Dinas dengan merryebutkan 
alasan-alasannya.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak 
diteiimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menunjuk pejabat 
dibidangnya untuk melakukan pennintaan keterangan dan 
kedua belah pihak.
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(3) Keterangan masing-masing pihak sd»gaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara 
Pemeiiksaan (BAP).

(4) Berdasarkan basil BAP sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3), Kepala Dinas wajib meneibitkan keputusan 
untuk menolak atau menerima keberatan yang diajukan 
oleh pihak ketiga.

Pasal 26

(1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
25 ayat (4) memuat penolakan atas keberatan yang 
diajukan. maka Daftar Perusahaan dan TDP dari 
penisahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
25 ayat (4) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, 
maka perusahaan yang bersangkutan dihapus dari Daftar 
Perusahaan dan TDP asli ditarik kembali, dan perusahaan 
yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan 
pembetulan yang diperlakukan sama sebagai pemohon 
bam.

Pasal 27

(1) Dalam hal kcdua belah pihak berk^ratan terhadap 
keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, maka 
dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan 
setempat paling lama 10 (sepuluh) hari keija terhitung 
sejak diterimanya keputusan dari Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Badan Peradilan^ menerima atau menolak 
keberatan yang diaiiikan oleh kedua belah pihak, Kepala 
Dinas wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap.
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BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang dilakukan 
sd)dum pendaftaran, pada saat pendaftaran dan setelah 
pendaftaran diteibitkan.

(2) Pengawasan pendaftaran perusahaan dilakukan oleli 
Pegawai Dinas yang menangani bidang perdagangan.

(3) Pegawai sabagaiir.ana dimaksud dalara ayat (1) diturji : 
oleh Ken<la Dinas.

BAB XU
SANKSI ADMINSITRASI

Pasal 29

(i • ;-eresahaau (liber; pofirigaian Vr.i: uj

' riJal- ikif-bKJxKriii kftventua:^. seoi'^/ihr .-j t iTsi'.ut: 
.. asu<. it jT^asal 3,

i ■ C_r.. t ' >i', SwiJajlc 'X'y

-•--I f

- f -.t > I ^ r '

.- •» - ■ ;--s-
:<.x. .. - - uV*;

- 0.. •••„. ~i>r*po W- ^

bciti-iut vUxu* iengan ieuggaiig v/jJctu 30 (tiga pr»t\:,7 ■ 
hari
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(3) Setelah 3 (tiga) kali diberi peringatan secara tertulis 
sebagainiana dimaksud dalam ayat (2) ternyata belum Han 
atau tidak melaksanakan kewajibannya, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil wajib mdakukan penyidikan 
berdasaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB xin
penyidikan

Pasal 30

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang 
pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) adalah;

a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang TDP agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan teniang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang TDP;

c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
dibidang TDP;
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d. memeiiksa buku-buku, catatan-catatan dan Hninwwn 

lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang TDP;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan di bidang TDP;

g. menyuruh berhenli, melarang seseorang meninggalkan 
mangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud 
hunifc;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
pidana dibidang TDP ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersan^ atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindak an lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang TDP menunit 
hukura yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan wajib menyampaikan basil penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB xrv
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 31

(1) Ketentuan pidana dalam PeraturanDaerah ini disesuaikan 
dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daflar Perusahaan.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalani ayat (i) 
uCuldh sebagai berikut:

a. barang siapa yang menunil Undan'T-' ..Jang int dan at?"
perafuran pelaksanaar.’.ya diwajibkan mendafiaikan 
periisahaannya dalam Daflar Perusahaan yang sengaja 
atau karena kelalaiannya tidak memenuhi 
kewajibannya, diancam dengan pidana penjara paling 
iama 3 (tiga) bulan ataa pidana denda paling banyak 
Rp. 3.000.000,00 Ctigajuta rupiah).

Tindak piaaiw tersebut raerup.i,:<i . jahataa.

b. barang s.^apa n--a> ai.au men^-unj'
pendaitaian yjcars kelua atau udaii daisifi
Oaxtui Pciiisanaan diarK'din dengan i'1 ''isn-i k’lirui’ig \'i\ 
paiUi_r Ir:':;.-- .. atau .-i- c-ev^dt* paiuig

t iil.-ifi” .li'.i”- ' L •.'.■-i »AjV-.s . I , -'r.

’ciS' 1'^-' .'. 'r'VUiT :1.

1 iil '

S • .11...' r.-r... . '---g- '

i.'.'.u ar.ga., s-iuiv, lama 2 (dua; ;„:aa
pidaiia cicada paiaig btuiyak Rp. LOOO.000,00 (saiu 
juta rupiah).
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Tindak pidana tersebut mempakan Pelanggaian.

(1)

d. Dalam hal tinHak pidana sebagaimana dimaksud 
dfliam ay at (2) hunif a,b dan c diiakukan oleh suatu 
haHan hukum, peiHUitutan pidana dikenakan dan 
pidana dijatuhkan terhadap penguins atau pemegang 
kiiasa dari badan hukum itu, ketentuan ini 
dibeiiakukan sama terhadap badan hukum yang 
bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu 
badan hukum lain.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penisahaan yang telah memiliki TDP sd>elum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib 
melakukan pembahaiuan TDP sd)agaimana dimaksud 
pada Pasal 22.

(2) Pelaksanaan peneibitan TDP didasaikan pada peraturan 
penindang-undangan nasional berlaku secara seragam dan 
universal diseluruh wilayah Indonesia.

(3) Pelaksanaan peneibitan TDP sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tetap berpedoman pada kebijakan 
Pemerintah Pusat

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai 
pelaksanaannya.
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Piffiil 34

Peraturan Daerah ini berlaku sqak tanggal dmnHangifan 
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengimdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dal am Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkandi BOYOLALI 
Pada tanggal 12 Nopember 2001

B UP ATI BOYOLALI,

C^/ttd

dr. H. DJAKA SRUANTA

Diundangkan di Boyolali 
Pada Tanggal 19 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

Cap / ttd

Drs. BAMBANG SOETF.n.lO
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2001 NOMOR 25 »
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PENJELASAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR19 TAHtlN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

-NJELASAN UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran penisahaan 

n berdasarkan pelimpahan kewenangan maka diperlukan penetapan Ketentuan dan 
ta Cara Pemberian Tanda daftar Penisahaan, sehingga diharapkan menjadi salah satu 
nber infonnasi, sarana pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada dunia 
)ha.

Untuk peitumbuhan dan perkerabangan perekonomian di daerah agar 
iningkat dan perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaba 
:ara jujur dan teibuka, maka diperlukan aturan sebagai upaya dalam mewujudkan 
mberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha serta berperan sebagai 
nber informasi bagi semua pihak yang memerlukaimya.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan 
:mudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti keadaan dan perkembangan 
>enamya dari dunia usaha di Kabupaten Boyolali secant menyelunih. Dengan 
mikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara lengkap dan benar, mengenai 
idaan dan perkembangan yang sebenamya tentang dunia usaha di wilayah ini serta 
ng sangat bermanfaat untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka 
imberikan pembinaan.. pengawasan atas dunia usaha, dan menciptakan iklim usalia 
ng sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan 
mghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur atau persaingan curang, karena 
ah satu tujuan utama daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang 
alankan secara jujur. Daftar Perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi

25



untuk kepentingan usahanya, demikian pola untuk pihak lam yang beikepeotingan akan 
informasi tersdnit. Suata hal yang peadng pula bahwa kew^ban pendaftaian 
penisahaan menipunyai sifat mendidik pcngusaha-pcngusaha supaya Haiam segala 
tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan tertmka kama keterangan- 
keterangan yang dibenkan adalah sesuai dengan keadaan yang sd>enamya yang pada 
akhimya Daftar Penisahaan dapat menipakan alat pemhuktian yang sempuroa terhadap 
seiiap tuntutan dan pihak ketiga.

PEN JELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukupjelas 
Pasal 2

Ayat(l)
Cukupjelas

Ayat(2)
Yang dimaksud dengan kuasa penisahaan yang sah adalah kuasa daiam 
pengurusan pendaftaran penisahaan yang hams dilengkapi surat kuasa 
bennaterai cukup, sesuai ketentuan yang beriaku tetapi tidak berhak 
menandatangani fonnulir pendaftaran penisahaan.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukupjelas 
Ayat (2)

Yang dimaksud setelah pengesahan badan hnknm adalah pendaftaran 
dilakukan bagi Perseroan Teibatas, setelah mendapat pengesahan hadan 
hukum daii Menteri Kehakiman dan HAM.
Yang dimaksud setelah persetujuan pembahan Anggaran Dasar adalah 
pendaftaran dilakukan bagi Perseroan Teibatas yang mengalami perubahan 
Anggaran Dasar, setelah mendapat persetujuan pembahan anggaran dasar 
dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 4
Cukupjelas

26



Pasal 5
Ayat(l)

Hunifa
Yang dimaksud PERJAN adalah pemsahaan milik negara yang 
tidak semata-mata mencari keuntungan.
Misainya : Pemsahaan Jawatan Kereta Api

Hunifb
Yang dimaksud pemsahaan kecil perorangan arfatah :
(1) Pemsahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh 

pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekeijakan 
hanya anggota keluarganya sendiri.

(2) Pemsahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau 
surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang 
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Pemsahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk 
memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

(4) Pemsahaan yang tidak mempakan suatu badan hukum atau 
persekutuan.

Hunifc

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

Yang dimaksud usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang 
perckonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata 
mencari keuntungan dan atau laba adalah:
1) Pendidikan formal sekolah) dalam segala jenis dan 

jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak 
dalam bentuk Badan Usaha, yakni:

Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar,
Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertaraa; 
Jasa Pendidikan sekolah Menengah Tingkat Atas;
Jasa Pendidikan Jenjang Akademi / Universilas / 
Institut Sekolali Tinggi, Akademi, Politeknik;
Jasa Pendidikan lainnya
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2) Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh 
Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakal serta 
tidak dalam bentuk Badan Usaha, yakni:
(a) Jasa Kursus Rumpun Kemmahtanggaan;
(b) Jasa Kursus Rumpun Jasa;
(c) Jasa Kursus Rumpun Kesehatan:
(d) Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
(e) Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
(f) Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
(g) Jasa Kursus Rumpun Khusus;
(h) Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
(i) Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
(j) Jasa Kursus Rumpun Tehnik;
(k) Jasa Kursus Rumpun Lainnya;

3) Jasa Notaiis dan PPAT
4) Jasa Pengacara atau Advokasi dan Konsultasi Hukum
5) Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok 

Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha, yakni:
(a) Jasa Kesehatan Manusia;
(b) Jasa Perawatan atau Bidan;
(c) Jasa Paramedis;
(d) Jasa Kesehatan Hewan.

6) Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha, yakni:
(a) Jasa Rumah Sakit Umum atau Khusus
(b) Jasa Rumah sakit Hewan

7) Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha, 
yakni;
(a) Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis
(b) Jasa Klinik dan Diagnosa Laboratorium Hewan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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al7
Cnkupjelas 

al 8
Cukupjelas

»i9
Qukupjdas

Ayat(l)
Cukupjelas 

Ayat (2)
Cukupjelas 

' Ayat Of
Yang dimaksud setelah teijadinya hal-hal adalah:
a. pembubaran penisahaan;
b. menghenlikan segala kegiatan usahaiQra;
c. berhenti pada waktu akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir 

dan tidak diperpanjang;
d. dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah beikekuatan hukum tetap.
^10

Yang dimaksud data atau informasi dapat berapa Salinan Resmi atau Petikan 
Resmi dan Daftar Penisahaan 

sal 11
Cukup jelas 

sal 12
Cukupjelas

sain
Cukupjelas 

sal 14
Cukupjelas 

J sal 15
Cukupjelas 

sal ^6
Cukupjelas 

sal 17
Cukupjelas 

sal 18
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Cukup jelas 
Pasal 19

Cukup jelas 
Pasal 20

Cukup jelas 
Pasal 21

Cukup jelas 
Pasal 22

Cukup jelas 
Pasal 23

Cukup jelas 
Pasal 24

Cukup jelas 
Pasal 25

Cukup jelas 
Pasal 26

Cukup jelas 
Pasal 27

Cukup jelas 
Pasal 28

Cukup jelas 
Pasal 29

Cukup jelas 
Pasal 30

Cukup jelas 
Pasal 31

Cukup jelas 
Pasal 32

Cukup jelas

-i

Pasal 33
Cukup jelas 

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAINOMOR 17
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