
LEMBARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN 2001 NOMOR 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B UP ATI BOYOLALI,

Menimbang

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan 
kewenangan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya 
untuk Id)ih meningkatkan pelayanan di bidang perijinan 
usaha perdagangan, perlu dilakukan pengaturan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
hunif a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin 
Usaha Perdagangan.
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Mengingat 1. Undang-undang Peityalxiran Penisahaan 1934 (Bedrijfs- 
reglementerings Ordonnantie 1934, Staaisbtad 1938: 86);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ' tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 1950 
Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, ^ 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

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

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perse roan 
Teibatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahim 1995 tentang Usaha 
Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

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

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Penyaluran Penisahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) 
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran 
Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1467);



Ji-

i-

10. Peraturan Pemehntah Nomor 36 Tahim 1977 tentang 
Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang 
Perdagangan (Lembaran Negara Tahnn 1977 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana 
telah bd>erapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor IS Tahim 1998 (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3734);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kiiab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258);

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

13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Organisasi Peran^cat Daerah (Lembaran N^ara 
Tahun 2000 Nomor 165);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Penindang-undangan, dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat n Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat n Boyolali Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 
1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija 
Dinas-dinas Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 2).



Menetapkan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKBLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA 
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud Hmgaw ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bpyolali.

2. Pemeiintah Daerah adalah Kepala Daerah beseita perangkat 
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati aHalah Bupati Bpyolali.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi yang merupakan unsur pokok Pelaksana 
Pemeiintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, 
Perkopcrasian dan Penanaman Modal.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian^ 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten BoyolaU.

Pejabat adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas teitentu 
dibidang perdagangan, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkaf SPI 
adalah daftar isian yang memuat data perusahaan st’iyigai 
syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

6.

7.



8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat 
SrUP adalah surat izin untuk dapat melaksanal^ kegiatan 
usaha perdagangan.
Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya 
disingkat TDUP adalah surat tanda daftar untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP 
adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang 
telah disahkan pendaftaranya dal am Daftar Perusahaan.
Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa 
yang dilakukan secara terns menerus, dengan lujuan 
pengalihan hak atas barang atau jasa dengan diserta’ 
imbalan ataukompensasi.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 
yang didirikan, bekeija serta berkedudukan dalam wilayah 
Kabupaten Boyolali untuk tujuan memperoleh keuntungar. 
dan atau laba.
Kantor Cabang adalah perusahaan yang meiupakan un** 
atau bagian dari perusahaan induk yang dapj. 
berkedudukan di tempal yang beriainau dan dapat berdi:\ 
sendiri, atau untuk melaksanakan sebagian tugas dari 
perusahaan induknya.
Kantor Perwakilan adalah kantor yang benmdtik mewaku 
kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan -i;m ata:. 
pengurusannya diieniukan sesuai wewenang van" 
dibenkan.
Perubahan SIUP adalah kegiatan dalam perusahaan >ang 
dapat mengakibatkan teijadinya perubahan yang melipmi 
perubahan nama perusahaan. bentuk perusahaan, alama. 
kantor dan pemilik atau penanggung jawab perusahaan. 
nama pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan, 
modal disetor dan atau kekayaan bersih kecuali tidak 
merubah klasifikasi SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak, 
kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan atau jasa 
dagangan utaraa, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang 
tercantum dalam SIUP.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PwKlaftaran nlang SHIP adalah kegiatan peodaftaran SIUP 
yang telah berakhir masa berlakunya, untuk memperoleh 
SIUP bam.

Penggantian SIUP adalah kegiatan peneibitan SIUP bam 
sebagai pengganti SIUP yang telah diteibitkan karena 
hilang dan atau rusak.

Pembahaman SIUP adalah kegiatan peneibitan SIUP bam 
a*agai penyesuaian dengan Peraturan Daeiah ini, untuk 
incnggantikan TDUP dan atau SIUP yang telah diteibitkan 
sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini.

Pembekuan SIUP adalah penghentian sementara selunih 
kegiatan usaha perdagangan sebagai akibat dari kesalahan, 
kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
peijsaliaan dan atau berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Pencabutan SIUP adalah penghentian selunih kegiatan 
usaha perdagangan karena teibukti melakukan kesalahan, 
kelalaian dan atau pelanggaran oleh pemsahaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutupan Pemsahaan adalah penghentian segala kegiatan 
usaha atas permintaan sendiri dan atau pemiliknya 
meninggal dunia.

Modal disetor adalah bagtan dari modal ditempatkan dan 
telah disetor.

Kckayaan bersih adalah hak milik pemsahaan atas 
kekayaan pemsahaan yang besamya diperoleh dari selisih 
antara aktiva dengan hutang pemsahaan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat 
HAKI adalah pengakuan terhadap hak atas kekayaan 
intelektual yang di dalamnya termasuk hak untuk 
menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut 
dalam waktu tertentu.
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25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang SIUP adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang SIUP yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya.

BAB n
KETENTUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

(2)

4-

Pasal 2

(1) Setiap penisahaan yang raelakukan kegiatan usaha 
perdagangan dan beikedudukan di wilayah Kabupaten 
Boyolali wajib memiliki SIUP.
SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan 
dal am:
a. SIUP KedI;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar.

Pasal 3

0) Untuk mengklasifikasi SIUP sd>agaimana dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (2), didasarkan pada besamya modal yang 
disetor dan atau kekayaan berah tidak teimasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.

(2) Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah sebagai berikut;

SIUP Kecil adalah kegiatan usaha perdagangan dengan 
modal disetor dan aiau kekayaan bersih seluruhn>a 
sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. SIUP Menengah adalah kegiatan usaha perdagangan 
dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih 
seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus 
juta rupiah);
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c. SIUP Besar adalah kegiatan usaha perdagangan dengan 
modal disetor dan atau kekayaan bersih selnmhnya 
diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta nipiah).

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan pcnisahaan fian 
berlaku imtuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh 
wilayah Indonesia.

Pasal 5

SIUP berlaku selama penisahaan masih menjalankan kegiatan 
usahanya dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang sekali 
dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Kewenangan pemberian SIUP padaBupati.
(2) Bupati tjpifcfrtiiEBrflBeWiiumgft sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) kepada KepaiaDinas.

Pasal 7

(1) Penisahaan yang telah memiliki SIUP dilarang untuk 
melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum Halam 
SIUP.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam 
hal melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 angka 15, sehingga tidak sesuai dengan SIUP yang 
dimiliki, wajib mengajukan perubahan SIUP.

menjalankan kegiatan usahanya menggunakan SIUP 
Perusahaan Induk atau Pusat-nya sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 angka 13 dan angka 14,

sbagaimana dimaksud pada Pasal 2.



(4)

(2)

Perusahaan yang telah raemiliki SIUP dan dikemudian hari 
terayata hilang dan atau nisak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal I angka 17, wajib mengajukan penggantian SIUP.

(5) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan dikemudian hari 
temyata menutup usahanya sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 angka 21, wajib melaporkan secara tertuUs.

(6) Perusahaan yang telah memiliki TDUP atau SIUP sebelum 
ditetapkaimya Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 angka 18, wajib mengajukan pembaharuan 
SIUP paling li—iiia (dni.\Jihiin setelah ditetapkan 
Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)
adalah

jmemperoleh

a. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir 
jalan atau pedagang kaki lima;

b. modal disetor dan atau kekayaan bersih tidak lebih 
dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat diberikan SIUP jika dikehendaki oleh yang 
bersangkutan.

(3) SIUP tidak diberikan kepada:

a. ^DaPpnanaman 
I Dalam Nigeri berdasarkan peraturan 

penmdang-undangan yang berlaku;
b. warga negara asing dan atau Badan Hukum asing;
c. perusahaan negara dan atau perusahaan jawalan, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan peraturan 
penmdang-undangan yang berlaku;



d. cabang dan atau perwakilan perusahaan yang kantcr 
pusatnya^||berdomisili di wilayah Boyolali, yang 
dalara menjalankan kegiatan usahanya menggunakan 
SIUP Perusahaan Pusat.

(4) SIUP tidak berlaku untuk raelakukan kegiatan usaha 
perdagangan yang raempunyai kekhususan atau profesi 
yang perijinan dan atau pendaftarannya diatur secara 
lersendiri, yaitu;

a. perdagangan beijangka komoditi;
b. jasa surveyor;
c. peujiialan beijenjang;
d. minuman beralkohol;
e. pasar modem;
f. keagenan;
g. usaha sewa beli;
h. usaha waralaba;
i. perijinan dan aian pendaftaran lainnya yang diatur 

secara tersendiri berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib mendaftarkan 
perusahaannya dalam Daftar Perusahaan untuk memperoleh 
TDP, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan SIUP 
berdasarkan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib memberikan 

oleh Bupati, Kepala Dinas dan atau Pejabat yang
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BAB m
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SHIP

Pasal 11

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

(1)

(2)

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SHIP

Pasal 12

Permohonan SIUP Kecil, Menengah atau Besar bagi 
penisahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan Pasal 
8 ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas.
Pennohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dan pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) 
dan ayat (6), hams ditandatangani oleh Pemilik atau 
Direktur atau Penanggung jawab Penisahaan.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhimng sejak diierimanya 
permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas wajib 
menerbitkan SIUP.

Pasal 13

(1) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 
terayata belum lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala 
Dinas wajib menerbitkan Surat P^aiiadaaiL^ei 
SIUP.
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
)aikan dan atau melengkapi 

persyaratan dan segera mengajukan kembali paling lama 7 
(tujuh) hari keija terhitung sejak diterima Sural Penundaan 
Penerbitan SIUP.

(3) Dalam hal setelah jangka waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon tidak 
melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, 
Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penolakan 
Permohonan SIUP.

(4) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan 
kembali permohonan SIUP dan diperlakukan sama sebagr: 
pemohon barn.

BAB V
PEMBUKAAN CABANG DAN ATAU PERWAKILAN 

PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) Perusahaan yang berstatus dan atau Perwakilan
yang kantor pusatnya badiauiaiiB' ^pgfttfeg^^Bputen 
Boyolali sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3),

(2) Perusahaan yang berstatus CtfMQC. dafi atau Perwakilan 
yang Kantor Pusatnya juga berdoa^ili o4alafflrKabil||Bten 
Boyolali, wajib mengajukan permohonan pengesahan SIUP 
Cabang dan atau Perwakilan kepada Kepala Dinas.

(3) Perwakilan Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari
Perusahaan Induknya (Pusat) sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan dituniuk

■■SfUP-ny r kepada Kepala Dinas 
yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan 
Induk-nya.
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(4)

(1)

Paling lama 5 (linia) hari keija terhitung sejak diterimanya 
permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan (2) secara lehgkap dan benar, Kepala Dinas 
wajib meneibitkan SIUP dan atau Pengesahan Pendirian 
Cabang dan atau Penvakilan.

BAB VI
PERUBAHAN SIUP

Pasal IS

Dalam hal penisahaan telah memiliki SIUP meiakukan 
pembahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan 
Pasal 14 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
terjadinya pembahan wajib mengajukan permohonan 
pembahan SIUP kepada Kepala Dinas.

(2) Penisahaan yang telah memiliki SIUP dan meiakukan 
pembahan modal disetor dan atau kekayaan bersih balk 
karena peningkatan maupun penumnan usaha yang 
mengakibatkan pembahan klasifikasi SIUP, serta 
pembahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib mengajukan pembahan SIUP kepada Kepala Dinas.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya 
permohonan pembahan SIUP, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan SIUP.

(4) Pembahan pemsahaan yang tidak termasuk pada Pasal 7 
ayat (2), wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas.

(5) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya 
laporan pembahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), 
Kepala Dinas ppfcm TWiliilli iii Surat Pcrsenyuwy
Pembahan.
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BAB vn
PENGGANTIAN SIUP 

Pasal 16

(1) Dalam hal SIUP yang telah dimiliki hilang dan atau nisak 
sd>agaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), wajib 
mengajukan permohonan pengganlian SIUP secara teitulis 
kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
Surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pi—ilHPIl llii iiig ill iii 
SIUP.

BAB VUl
PENDAFTARAN ULANG SIUP 

Pasal 17

(1) Dalam hal SIUP yang telah dimiliki berakhir masa 
berlakunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemilik 
SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang.

(2) Pengajuan pendaftaran ulang SIUP sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa 
berlakunya berakhir.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya 
surat permohonan pendaftaran ulang, Kepala Dinas wajib 
roenerbitkan SIUP.

(4) Pemilik SIUP yang setelah 3 (tiga) bulan sejak berakhimya 
masa berlaku SIUP belum atau tidak mengajukan 
pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
akan diperlakukan sama sebagai pemohon bam. •4
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(1)

(2)

(3)

4

BAB IX
PEMBAHARUAN SHIP

Pasal 18

Penisahaan yang telah memiliki TDUP dan atau SIUP 
sdsagaimana dimaksud pada Pasal

lan SIUP.

(1)

Paling lama 5 (lima) hari keija lerhitung sejak diterimanya 
permohonan pembahanian SIUP, Kepala Dinas wajib 
meneibitkan SIUP.
Penisahaan yang jglah memiliki TDUP dan atau SIUP yang 
setelah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dan pada Pasal 7 ayat (6), belum atau tidak mengajukan 
pembahanian SIUP diperiakukan sama sebagai pemohon 
bam.

BABX
PENUTUPAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Pemsahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), 
pemilik atau penanggung jawab atau ahli waiisnya wajib 
melaporkan secara teitulis kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keqa terhitung sejak diterimanya 
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala 
Dinas wajib meneibitkan Surat Keputusan Penutupan 
Pemsahaan dengan mengembalikan SIUP asli.

(3) Pemsahaan yang telah menutup usahanya dan telah 
menerima Keputusan Penutupan Penisahaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), dalam hal ingin melakukan 
kegiatan usaha perdagangan wajib mengajukan 
permohonan SIUP bam sebagaimana dimaksud pada Pasal 
12.
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p^'r r 1 - :

(1)

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 20

U) Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang dilakukan i> 
sebdiun perijinan, pada saal perijinan dan setelah perijinan 
diteibitkan.

(2) Pengawasan perijinan usaha perdagangan dilakukan oleh 
Pegawai Dinas yang menangani bidang perdagangan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk 
oleh Kepala Dinas.

BAB xn
SANKSIADMINISTRASI

Pasal 21

Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan atau yang belom 
memiliki SIUP, wajib diberi peringatan tcrtulis dalam hal;

a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 
19 ayat (1);

b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuaidengan 
yang tercantum dalam SIUP sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 7 ayat (1);

c. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan sebagai
mana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (4) dan ayat 
(6), Pasal 10. Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1);
masih melakukan kegiatan usaha letapi tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat 
(3);
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e. belum mendaftarkan penisahaan dalam Daftar 
Perusafaaan untuk raemperoleh TDP sd^agaimana 
dimaksud pada Pasal 9;

f. melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang tidak 
berlaku untuk SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 
8 ayat (4), wajib memiliki pehjinan dan atau 
pendaftaran secara khusus yang diatur secara tersendiri 
berdasarkan peraturan perundang*undangan yang 
berlaku;

g. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari 
pejabat yang berwenang dan atau pemilik dan atau 
pemegang HAKI, bahwa penisahaan yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran HAKI;

K adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari 
pejabat yang berwenang, bahwa penisahaan tersdiut 
tidak memenuhi kewajiban peipajakan dan atau retribusi 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku;

i. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari 
pejabat yang berwenang, karena melanggar peraturan 
penmdang-undangan lainnya yang berlaku, sepanjang 
berkaitan dengan kegiatan usahanya.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)diberikan 
oleh Kepala Dinas, sebanyak 3 (tiga) kali bertunit-turut 
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari keija.

Pasal 22

(1) Penisahaan yang telah memiliki SIUP, dapat dibekukan 
SrUP-nya dalam hal:

a. tidak mengindahkan peringatan setelah 3 (tiga) kali 
dilakukan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 
(2) kecuali ayat (1) hunif a, d dan f;

17



- -

b. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang memiliki 
kekhususan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat
(4);

c. sedang diperiksa di sidang pengadilan, karena 
didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau 
melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan 
dengan kegiatan usahanya.

(2) Sd)dum diteibitkannya Keputusan Pembekuan SIUP 
sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), Kepala Dinas 
menugaskanpH^lAnc untuk melakukan pemeriksaan yang 
hasilnya dituangkan daiam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP).

(3) Berdasarkan basil BAP sebagaimana dimaksud daiam ayat 
(2), Kepala Dinas dapat meneibitkan Keputusan 
Pembekuan SIUP.

(4) Seiama SIUP perusahaan dibekukan, penisahaan tersebut 
dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

(5) Keputusan Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud daiam 
ayat (3) beriaku seiama 6 (enam) bulan, kecuali bagi 
perusahaan sebagaimana dimaksud daiam ayat (I) huruf c 
beriaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.

(6) Penisahaan yang SlUP-nya telah dibekukan sebagaimana 
dimaksud daiam ayat (3), dapat diberlakukan kembali 
daiam hal perusahaan yang bersangkutan :
a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan 

perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai 
dengan ketentuan daiam Peraturan Daerah ini;

b. dinyatakan tidak teibukti melakukan pelanggaran 
HAKI dan atau tidak terbukti melakukan tindak 
pidana sesuai putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap.
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Pasal 23

*

(1) Penisahaan yang telah memiliki SIUP, dapat dicabut SIUP- 
nya Hatam hal ;

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan dan atau 
data yang tidak benar dan atau palsu dari penisahaan 
yang bersangkutan dan atau tidak sesuai dengan 
ketentuan sehagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 
12, dan Pasal IS ayat(2);

*-

b.

c.

penisahaan yang SlUP-nya sudah dibekukan 
sehagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) tetapi 
tetap melakukan kegiatan usaha;
penisahaan yang bersangkutan tidak melakukan 
perbaikan setdah melampaui batas waktu pembekuan 
sefaagaitnana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5);

d. penisahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman
pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi 
pencabutan SIUP.

(2) Sebelum diteibitkannya Keputusan Pencabutan SIUP, 
Kepala Dinas menugaskan pejabat untuk melakukan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Berdasarkan hasil BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), Kepala Dinas dapat raenerbitkan Keputusan 
Pencabutan SIUP.

Pasal 24

(1) Perusahaan yang SlUP-nya telah dicabut sd?agaimana 
dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), paling lama 30 (tiga 
puluh) hari keija terhitung sejak diteibitkannya Keputusan 
Pencabutan SIUP, yang bersangkutan dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
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(2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak 
diterimanya keberatan secara teitulis, pat

, permohonan disertai dengan
alaftttr-alasarC ~ '

imana
?dalam ayat berakhir, maka Keputusan

Pencabutan SIUP dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal 
ditetapkan.

Pasal 25

Penisahaan yang tidak mengindahkan ketentuan pada Pasal 21 
ayat (1) huruf a, d dan f, serta telah dilakukan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2), Penyidik Pegawai 
Negeri Sipl^^jjj^elakukan penyidikan berdasarkan peraluran 
pemndang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN 

Pasal 26

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipi! 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 Peraluran Daerah.

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran alas pelaksanaan 
Peraluran Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang 
pengangkatar.. kewenangan dan pelaksanaan lugasnya 
sesuai dengan peraluran pemndang-undangan yang berlaku.

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

d.

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

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang SIUP;

meminta keterangan dan barang bukti pada orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang SIUP;

memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen 
Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang SIUP;

e. 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 SIUP;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang roeninggalkan 
niangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibaw’a sebagaimana yang dimaksud 
hurufc;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindait 
pidana di bidang SIUP;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghenikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang SIUP mcnurut 
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
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(4) Penyidik wajib memberitahukan dimulaiitya penyidikan 
dan wajib menyampaikan basil penyidikan sd)agaimana 
dimaksud dalam ayat (2), kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasai 27

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasai 25, diancam 
pidana kuningan paling lama 6 (enam ) bulan dan atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasai 28

0) Pemsahaan yang tclah memiliki SIUP dan atau TDUP 
sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap 
berlaku dan wajib melakukan pembaharuan SIUP 
sebagaimana dimaksud pada Pasai 18.

(2) Pelaksanaan penerbitan SIUP didasarkan pada peraturan 
pemndang-undangan nasional yang berlaku secara seragam 
dan universal di selumb wilayah Indonesia.

(3) Pelaksanaan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah 
Pusat.
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BAB XVI

KXTENTUAN PENUTUP 

Pasal29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
akan diteiapkan ld>ih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai 
pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkandi Boyolali
Pada Tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI BOYOLALI,

Cap / ttd

dr. H. DJAKA SRLJANTA
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Diundangkan di BOYOLALI 
Pada tanggal 19 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

‘ Cap/ttd

Dm. BAMBANG SOETED.TO
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2001 NOMOR 27

4
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

# KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

L PENJELASAN UMUM
Dalam rangka petaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adanya penyerahan 
kewenangan ke daerah kabupaten dan kota oleh Pemerintah, maka salah satu 
diantaranya adalah pelaksanaan pemberian ijin usaha perdagangan yang selama 
ini ditangani oleh Pemerintah (Pusat). Wujud dan kewenangan tersebut adalah 
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan. Melalui Peraturan Daerah tersebut 
diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan prima dan adanya jaminan 
kepastian usaha (azas legalitas), sehingga lebih mendorong pengembangan usaha 
di Kabupaten Boyolali.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu sarana bagi 
Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan 
seita menjamin kepastian bemsaha di daerah ini. Melalui upaya pembinaan yang 
secara terus menerus diharapkan pengembangan usaha akan semakin meningkat 
dan mendorong pengusaha untuk lebih berperan aktif dalam menggali dan 
mengembangkan potensi ekonomi daerah di sektor perdagangan

DL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

Cukup jelas 
Pasal 2

Cukup jelas 
Pasal 3

Cukup jelas
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Pasal 4
CnJaq) jelas 

Pasal 5
Cukup jelas 

Pasal 6
Cukup jelas 

Pasal 7
Cukup jelas 

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat(2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Cukup jelas 
Ayat (4)

Hurufa
- Yang dimaksud dengan Perdagangan Beijangka Komoditi, yang 

selanjutnya dis^nit Perdagangan Beijangka, adalah segala sesuatu 
yang berkaitan dengan jumlahjual beli komoditi dengan peityerahan 
kemudian berdasarkan kontrak beijangka dan opsi alas kontrak 
beijangka.

- Perdagangan Beijangka Komoditi menipakan prasarana 
perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia iL<mha tennasuk petani, 
usaha kecil, dan produsen kecil untuk melindungi dirinya dari resiko 
fluktuasi harga.
Perdagangan Beijangka Komoditi berfimgsi sd>agai:
- Sarana pengalihan resiko harga;
- Sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan;
• Informasi harga yang dapat digunakan s^agai patokan dan 

rujukan.

t
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Honrfb
- Jasa Surveyor adalah pcTOsahaan perdagangan jasa yang melakukan 

kegten usaha surveyor.
Kegiatan teisdnit melipoti pexnexiksaan, penelitian, pengkajian, 
pengujian dan pengawasan atas suatu obyek yang ditentukan, baik 
mencakup kondisi luar, pembungkusan atau keinasan, mutu, jumlah, 
ukunui-ukuran panjang, berat, maupun isi dan tanda-tanda pengenal 
soatD posyaratan-persyaiatan yang ditetapkan.

Hiinifc
Penjualan beijcnjang {multilevel marketing) adalah suatu cara atau 
metode penjualan secara beijenjang kepada konsumen n^lalui 
jaringan pemasaran yang dilembagakan oleh perorangan atau badan 
iTcaha yang mempeikenalkan barang dan / atau jasa teitentu kepada 
ayimiah perorangan atau badan usaha lainnya secara beiturut-tumt 
yang bekcija berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

Huiufd
• Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minunaan yang 

metigandimg ethanoI yang diproses dari bahaa basil pertanian yang 
menganditng kaibohidrat dengu cara fcrmcntasi dan <|esti1asi atau 
fermentasi tanpa destelasi, baik dengan cara memberikan periakuan 
terld>ih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, 
maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan 
ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung 
ethanol.

• Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai 
berikut:
a. Minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol 

dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% (satu pcTScn) sampai 
dengan 5% (lima persen).

b. Minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol 
dengan kadar ethanol (C2H50H) l^ih dari 5% (lima persen) 
sampai dengan 20% (dua puluh persen).

c. Minuman beralkohol golongan C, adalah minuman beralkohol 
Hangan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh 
persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
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Hunife
Yang dimaksud dengan Pasar Modem, adalah pasar yang dibangun 
oldi Pemerintah, Swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa 
mall, supermarket, departemen store dan shaping centre, dimana 
pengelolaannya dilakukan secara modem dan mengutamakan 
pelayanan kenyamanan beibclanja dengan manajemen berada di satu 
tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi dengan label harga yang 
pasti.

Huruff
Yang dimaksud dengan Keagenan, adalah pcrorangan atau badan 
usaha yang bertindak scbagai perantara untuk dan atas nama pihak 
yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan / 
pemasaran tanpa melakukan pemindahan atau fisik barane.

Hurufg
Yang dimaksud dengan usaha sewa beli {Hire Puchase) adalah jual 
bell barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan 
cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh 
pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah discpakati bersaraa 
dan yang diikat dalam suatu peijanjian, serta hak milik atas barang 
lersebut bam beralih dan penjual kepada pembeli setelah jumlah 
harganya dibayar,

Hunif h
Yang dimaksud dengan Waralaba (franchisee) adalah perikatan 
dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau 
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri 
khas usaha yang dimiliki pihak Iain dengan suatu imbalan berdasarkaii 
pCTsyaratan yang ditetapkan pihak lain lersebut, dalam rangka 
penyediaan atau penjualan barang dan ataujasa.

Hunif i
Cukupjelas

Pasal 9
Cukiqijelas 

Pasal 10
Cukupjelas

A
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Pasalll T’ ^
Cukupjelas 

Pasal 12
Cukupjelas 

Pasal 13
Cukupjelas 

Pasal 14 
Ayat (1)

Cukupjelas 
Ayat (2)

Penisahaan yang berstatus cabang dan atau perwakilan yang kantor pusatnya 
berdomisili di Kabupaten Boyolali, tidak diberikan SIUP secaia tersendiri 
tetapi cukup mengimakan SIUP kantor pusat Pengesahan Penisahaan yang 
berstatus f^bang dan atau perwakilan dilakukan melalui pemberian 
pengesahan di atas copy SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir.

Ayat (3)
Cukupjelas 

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal IS
Cukupjelas 

Pasal 16
Cukupjelas 

Pasal 17
Cukupjelas 

Pasal 18
Cukupjelas 

Pasal 19
Cukupjelas 

Pasal 20
Cukup jelas 

Pasal 21 
Ayat (1)

Hurufg
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Yang tennasuk dalam HAKI antara lain:
Hak Cipta adalah pribadi atau badan yang menciptakan kaiyanya 
yang sudah didaftarkan di HAKI sehingga hak ciptanya dapat 
diHndmigi.
Hak Merck adalah tanda yang berapa gambar, nama, kata, hunif- 
huruf, angka-angka, susunan wama, atau kombinasi dan unsur- 
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 
kegiatan peidagangan barang atau jasa.
Hak Patent adalah hak khusus yang diberikan negara kqjada 
penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi nnhik selama 
waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya ters^ut atau 
memberikan persetujuannya kcpada orang lain untuk 
melaksanakannya.

Ayat(2)
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

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR 19
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