
LEMBARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN 2001 NOMOR 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenangan 
yang telah ditetapkan dan sebagai upaya untuk lebih 
meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran gudang, perlu 
dilakukan pengaturan;

bahwa untuk maksud tersebut hunif a. perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 
Tanda Daftar Gudang.
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Mengingat : 1. Undang-undang Penyahiran Perusahaan 1934 {Bedrijfs-

reglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 : 86);

2. UndangHmdaag Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingktmgan Propinsi Jawa 
Tengah (Behta Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penctapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang NomOT 2 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960

- Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 31);

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

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lend^aran Negara Nomor 3258);

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

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

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



10. Peraturan Daerah Katmpaten Boyotali Nomor 12 Tahun 1987 
tenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemeiintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat D Boyolali Tahun 1988 
Noraor 4 Seri D Nomor 1);

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

Dengan Persetujuan:

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

■y: Menetapkan

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 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.
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4. Dinas adafah Dinas Perindustrian, Perdagangan 
Koperasi yang merupakan unsur pokok pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan,

. Perkoperasian dan Penanaman Modal.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian. 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali.

6. Pejabat adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu 
dibidang perdagangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

7. Gudang adalah suatu niangan tidak bergerak yang dapat 
ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum 
melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan 
barang-barang pemiagaan.

8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG 
adalah tanda daftar yang diberikan kepada setiap 
pcrorangan atau perusahaan yang telah melakukan 
pendnftaran gudang.

9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa 
yang dilakukan secara terns menerus dengan tujuan 
pengalthan hak atas barang atau jasa dengan disertai 
imbalan atau kompensasi.

10. Sural Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat 
SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan 
usaha perdagangan.

11. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan 
yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan melalui 
pemanfaatan gudang milik sendiri atau milik orang lain 
untuk mendukung atau memperlancar kegiatan 
perdagangan barang.

12. Barang Pemiagaan adalah barang bergerak yang 
pemakaiannya tidak diperantukkan pemiliknya sendiri.
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13. Penyinq^nan adalah kegiatan menyimpaii harang 
dagangan di gudang ontuk memenuhi pennintaan pasar 
sepai^g jumlah yang disinq)an tidak l^ih dan 3 (tiga) 
bnlan dalam kondisi normal.

14. Penimbunan adalah suatu kegiatan menyimpan terang 
dagangan diluar kebutuhan pokok masyarakat di gudang 
yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang 
mendapalkan keuntungan yang tidak wajardalara jan^ca 
waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal

15. Penibahan TDG adalah kegiatan dalam peiusahaan dan 
atau gudang yang dapat mengakibatkan teijadinya 
penibahan yang melipud perubahan nama perusahaan, 
alamat perusahaan, nama pemilik dan atau penguasa 
gudang, alamat pemilik dan atau penguasa gudang, lokasi 
gudang, luas gudang, jenis barang dagangan yang 
disimpan sdungga tidak sesuai lagi dengan yang 
tercantum dalam TDG.

Penggantian TDG adalah kegiatan peneibitan TDG bam 
sebagai pengganti TDG yang telah diteibitkan, karcna 
hilang dan atau nisak.

Pendaftaran ulang TDG adalah kegiatan pendaftaran 
ulang TDG yang telah berakhir masa berlakunya, nntnif 
memperoleh TDG bam.

Pembaharuan TDG adalah kegiatan penerbitan TDG bam 
sdiagai penyesuaian dengan Peraturan Dacrah ini, nntnir 
mcnggantikan TDG yang telah diterbitkan sebelum 
diberlakukan Peraturan Daerah ini.

19. Pembekuan TDG adalah penghentian sementara seluruh 
kegiatan di gudang s^gai akibat dari kesalahan, 
kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan atau pedagang yang berkaitan dengan 
penyimpanan barang dagangan di gudang yang dimiliki 
dan atau dikuasainya.

16.

17.

18.



20.

21.

22.

23.

PencatMrtan TDG adalah penghentian selunih kegiatan di 
gudang karena teibukd melakukan kesalahan, kelalaian 
dan atau pdanggaran yang dilakukan oleh penisahaan 
atau pedagang yang berkaitan dengan penyimpanan 
baiang dagangan di gudang yang dimiliki dan atau 
dikuasainya.
Penutupan gudang adalah pcrorangan atau penisahaan 
yang sudah tidak lagi memanfaatkan gudang sesuai 
dengan fiingsinya atas permintaan sendiri dan atau karena 
pemiliknya meninggal dunia atau karena menghentikan 
seluruh kegiatan usahanya.

Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya 
disingkat SKPB adalah surat keterangan untuk dapat 
melakukan penyimpanan barang di gudang, lebih dari 3 
(tiga) bulan untuk jenis barang tertentu di luar kebutuhan 
pokok masyarakat, yang karena sifatnya memerlukan 
masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama.

Penyidikan Tindak Pidana TDG adalah serangkaian 
tindakan yang ddakiikan oleh penyidik untuk roencaii 
seita mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang TDG yang teijadi serta 
menemukan tersangkanya.

BAB U
KETENTUAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Setiap pcrorangan atau penisahaan yang memiliki atau 
menguasai gudang yang berkedudukan di wilayah Kabupaten 
Boyolali, wajib mendaftarican gudangnya untuk meraperoleh 
TDG.

k
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Pasal 3

(1) Setiap usaha pergodangan wajib memiliki SIUP.

(2) Pemilik dan atau penanggung jawab usaha pergudangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan 
gudang yang dikuasainya untuk memperoleh TDG.

Pasal 4

IDG diteibitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.

Pasal 5

(1) TDG berlaku selama fiingsi gudang tidak berubah 
penggunaannya dan penisahaan masih menjalankan 
kegiatan usahanya.

(2) Pemilik dan atmi penguasa gudang, wajib melaksanakan 
pendafiaran ulang TDG sdcali dalam 5 (lima) tahtm

Pasal 6

(1) Kewenangan pemberian TDG pada Bupati.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan sd>agaimana dimaksud 

dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal?

Gudang yang dikecualikan pendaftarannya untuk memperoleh 
TDG adalah:

a. gudang yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan atau bandar 
udara;

b. gudang yang dikuasai oleh pengelola Kawasan Berikat;

c. gudang yang dikuasai oleh pemerintah yang 
penggunaannya untuk kepentingan dinas.



Pasal 8

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang dilarang melaknkan 
kegiatan dalam penisahaan dan atau gudang, selain yang 
tercantum dalam TDG.

(2) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud ^ 
dalam ayal (1), dalam hal melakukan penibahan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15, sehingga > 
tidak sesuai lagi dengan TDG yang dimiliki, wajib 
mengajukan permohonan penibahan TDG.

Pasal 9

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki 
TDG dan dikemudian hari temyata hilang dan atau nisak, 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 16, wajib 
mengajukan permohonan penggantian TDG.

(2) Pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki 
TDG s^lum ditetapkan Peraturan Daerah ini 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18 ,wajib 
mengajukan permohonan pembahanian TDG paling lama 
2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(3) Pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki 
TDG dan dikemudian hari tidak lagi memanfaatkan 
gudang sesuai dengan fungsinya, menghentikan selunih 
kegiatan usahanya atas permintaan sendiii dan atau karena 
pemiliknya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 angka 21, wajib melaporkan secara tertulis.

Pasal 10

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki 
TDG, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai 
barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
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(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 
lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan pennohonan 
penibahan TDG kepada Kepala Dinas.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak ditehmanya 
pennohonan pend)ahan TDG, Kepala Dinas wajib 
meneibitkan TDG.

BAB VI
PENGGANTIAN TDG 

Pasal 15

(1) Dalam hal TDG yang diperoleh hilang dan atau nisak 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (I), wajib 
mengajukan pennohonan penggantian TDG secara tertulis 
kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya 
surat pennohonan penggantian TDG sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib meneibitkan 
TDG.

BAB vn
PENDAFTARAN ULANG TDG 

Pasal 16

(1) Dalam hal TDG yang diperoleh telah berakhir maga 
berlakunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. pemilik 
dan atau penguasa gudang wajib melakukan pendaftaran 
ulang.

11



(2) PemK^xman pendaftaran ulang TDG sebagaimana 
dimaksod dalam ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan 
sebelum masa berlakiu^ berakhir.

(3) Paling lama S (lima) hari keija terhitung sejak 
diterimanya surat permohonan pendaftaran ulang, Kepala 
Dinas wajib menerbitkan TDG.

(4) Pemilik atau penguasa gudang yang telah memiliki TDG 
yang setelah 3 (tiga) bulan sejak berakhimya masa 
berlaku TDG, belum atau tidak mengajukan pendaftaran 
ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB vni
PEMBAHARUAN TDG 

Pasal 17

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki 
TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), wajib 
mengajukan permohonan pembaharuan TDG kepada 
Kepala Dinas.

(2) Jangka waktu pembaharuan TDG sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah 2 (dua) tahun setelah Peraturan 
Daerah ini ditet^kan.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak 
diterimanya permohonan pembaharuan TDG Kepala 
Dinas wajib menerbitkan TDG.

(4) Pemilik dan atau penguasa gudang yang setelah 2 (dua) 
tahun belum dan atau tidak mengajukan permohonan 
TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperlakukan 
sama sebagai pemohon baru.

12



V r • ^ BAB IX •
i i PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN BAKANG DI

5r--. ■ - GUDANG

:Pasal 18

(1) Penyimpanan barang yang rfilakiikan oleh penisahaan 
atau perorangan di gudang hams sesuai dengan izin usaha 
yang dimiliki.

(2) Jangka waktu penyimpanan barang dapat dibenarican 
dalam hai jumlahnya masih dal am batas kewajaran.

(3) Jumlah barang yang disimpan masih dalam batas 
kewajaran s^gaimana dimaksud dalam ayat (2), 
mempakan stok atau persediaan berjalan untuk 
memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka 
waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan 
data atau pencatatan dari penisahaan yang bersangkutaiL

Pasal 19

(1) Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk jenis barang 
tertentu diluar kebutuhan pokok masyarakat yang karena 
sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan 
yang relatif lama, maka pemilik dan atau penguasa gudang 
dapat memiliki stok barang atau persediaan beijalan di 
gudangnya melebihi dari 3 (tiga) bulan.

(2) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemilik dan atau penguasa 
gudang wajib mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang 
(SKPB) dari Kepala Dinas.

(3) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanj'a 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Kepala 
Dinas menugaskan pqabat dibidangnya untuk melakukan 
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

13



(4) Paling lama 5 (lima) hari keija terfaitung sqak diterimanya 
BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas 
wajib memberikan keputusan tentang menerima atau 
menolak peneibitan SKPB kepada pemohon yang 
bersangkutan.

Pasal 20

(1) Keputusan Kepala Dinas untuk menerima atau menolak 
meneibitkan SKPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 
ayat (4) dengan mcmpertimbangkan secara cermat faktor- 
&ktor antara lain -i

a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan 
yang bersangkutan dalam memelihara stock atau 
persediaan dalam kondisi normal;

b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa 
simpan dan masa penjualan;

c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;

e. pertimbangan kondisi daerah atau lokasi;
(2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib
meneibitkan SKPB.

(3) Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib
meneibitkan Keputusan Penolakan dengan memberikan 
alasan-alasan yang jelas.

Pasal 21

(1) Penyimpanan dengan jumlah yang melebihi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 sampai dengan 
Pasal 20 dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan 
yang beitujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang 
mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

14



(2) Pemilik atau penguasa gudang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 
penyidikan oleh pihak yang bcrwenang.

Pasal 22

(1) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya 
inriikasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 
oleh pemilik atau penguasa gudang, dilakukan oleh Kepala 
Dinas melalui koordinasi dengan instansi tcrkait.

(2) Hasil klarifikasi terhadap adanya indikasi penimbunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib 
meneniskannya kepada pihak yang bcrwenang untuk 
dilakukan penyidikan s^>agaimana dimaksud pada Pasal 
21 ayat (2).

(3) Terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan sd>agaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Kepala Dinas dapat menjatuhkan sanksi administrasi 
berupa pencabutan SHIP dan TDG.

Pasal 23

i

(1) Pedagang dan atau perorangan dilarang menimbun atau 
menyimpan barang kebutuhan pokok masyarakat di dalam 
gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan 
spekulasi sehingga akan merugikan kepentingan 
masyarakat.

(2) Pedagang dan atau perorangan dilarang menimbun atau 
menyimpan barang yang sifat dan jenisnya berbahaya 
kecuali ditenipat yang disediakan khusus untuk itu.

15



Pasal 24

Peromngan dan atau penisahaan yang tidak memiliki izin 
dilarang menimbun atan menyimpan barang pemiagaan 
tennasuk kebutuhan pokok masyakarat dalam jumlah melebihi 
kewajaran.

BAB X
PENUTUPAN GUDANG 

Pasal 25

(1) Pemilik dan atau pcnguasa gudang sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), pemilik dan atau 
penguasa gudang atau ahli warisnya, wajib melaporkan 
secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (litna) hari keija terhitung sejak 
diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala Dinas wajib meneibitkan Keputusan 
Penutupan Gudang, dengan menarik kembali TDG asli.

(3) Pemilik dan atau Penguasa gudang yang telah menutup 
gudangnya dan telah menerima keputusan penutupan 
TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam hal 
ingin melakukan kegiatan fimgsi gudangnya wajib 
mengajukan permohonan pendaftaran TDG dan 
diperlakukan sama s^gai pemohon bam.

16
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BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang diiakukan 
sebelura pendaftaran, pada saat pendaltaran dan setelah 
pendaftaran diterbitkan.

(2) Pengawasan pendaftaran gudang diiakukan oleh Pegawai 
Dinas yang menangani bidang perdagangan.

(3) Pegawai sd>agaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk 
oleh Kepala Dinas.

BAB XII
SANKSIADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang diberi peringatar> 
tertulis dalam hal;
a. melakukan kegiatan atau menyimpan barang dalam 

gudang tidak sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki 
dan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam 
TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), 
Pasal 18, dan Pasal 21;

b. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 5, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, dan 
Pasal 19 ayat (2).

CcN belum atau tidak mendaftarkan gudangnya untuk 
y memperoleh TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal

2;
d. adanya laporan secara tertulis dari pejabat yang 

berwenang, bahwa pemilik dan atau penguasa gudang 
tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku;

17
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adanya laporan secara teitulis dari pejabat yang 
bowenang. karena melanggar peraturan penmdang- 
itndangan lainnya yang berlaku sq>anjang berkaitan 
dengan kegiatan usahanya.

(2) Peringatan tertnlis s^gaimana dimaksud daiam ayat (1) 
diberikan oleh Kepala Dinas> sebanyak 3 (tiga) kali 
bertunit-tunit dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 
keija.

Pasal 28

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang TDG-nya dapat 
dibekukan daiam hal:
a. tidak roengindahkan peringatan tertulis setelah 3 (tiga) 

kali dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 
ayat (2);

b. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa 
melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan 
dengan kegiatan usahanya;

(2) Pemilik dan atau penguasa gudang s^)agaiinana 
dimaksud daiam ayat (1) dilarang untuk melakukan 
kegiatan usaha atau melakukan rautasi barang daiam 
gudangnya.

(3) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pemilik dan atau 
penguasa gudang berlaku selama 6 (enam) bulan.

(4) Jangka waktu pembekuaan TDG bagi pemilik dan atau 
penguasa gudang sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) 
huruf b, berlaku sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

(1) Sebelum diteibitkannya Keputusan Pembekuan TDG 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kepala Dinas 
menugaskan pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang 
hasilnya dituangkan daiam berkas Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP).
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<2) Berdasarkan basil BAP sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Kepala Dinas dapat meneibitkan Surat 
iCeputusan Pembekuan TDG.

(3) TDG yang telah dibekukan d^>at diberlakukan kembali 
dalam hal pemilik dan atau penguasa gudang yang 
bersangkutan:

a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan 
peibaikan dan melaksanakan kewajibannya gggiai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran 
tindak pidana sesuai putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum teCap.

Pasal 30

(1) TDG dapat dicabut dalam hal:

a. TDG yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data 
yang tidak benar dan atau palsu dari pemilik dan atau 
penguasa gudang tidak sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 18;

b. pemilik dan atau penguasa gudang yang TDG-nya 
sudah dibekukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
28 ayat (2) tetapi tetap melakukan kegiatan fungsi 
gudang;

c. pemilik dan atau penguasa gudang tidak melakukan 
peibaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan 
s^gaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3);

d. pemilik dan atau penguasa gudang telah dijatuhi 
hukuman pidana oleh pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 28 ayat (1) huiuf b;

e. pemilik dan atau penguasa gudang melanggar 
ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi 
pencabutan TDG.

19



(2) Sebelum diteibitkan Keputusan Penc^Tutan TDG 
sebagaimana dimasud dalam ayat (1), Kepala Dinas 
menugaskan pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP).

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

Pasal 31

(1) Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 
paling lama 30 (tiga puluh) had keija terhitung sejak 
diteibitkannya Keputusan Pencabutan TDG, yang 
bersangkutan secara tertulis dapat mengajukan keberatan 
kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 30 (tiga puluh) had keija terhitung sejak 
ditedmanya permohonan keberatan secara tertulis, Kepala 
Dinas dapat menedma atau menolak permohonan disertai 
dengan alasan>alasaa

(3) Dalam hal batas waktu yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, maka Keputusan 
Pencabutan TDG dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal 
ditetapkan.

Pasal 32

Pemilik atau Penguasa gudang yang tidak mengindahkan 
ketentuan pada Pasal 2, Pasal 21 , dan Pasal 22 ayat (2), dan 
telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
27 ayat (2), Penyidik Pegawai Neged Sipil wajib melakukan 
penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
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BAB xm
PEN YIDIKAN

Pasal 33

(1) Penyidik Pegawai Negcri Sipil yang selanjutnya disebut 
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tenentu 
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk inelakukan 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 pemndang-undangan yang 
berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dafam ayat 
(2) adalah:

a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneijfi 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tind^k 
pidana di bidang TDG agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap danjelas;

b. raeneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai ©rang pribadi atau badan tentang kebenaran 
peibuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang TDG;

c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tinHak pidana 
dibidang TDG;

d. memeiiksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang TDG;

e. inelakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
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C mftininta hantiian teoaga - ahH dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan dibidang TDG;

menyunih berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
niangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa s^gaimana yang dimaksud 
hunifc;

h. meraotret seseorang yang beikaitan dengan tindak 
pidana dibidang TDG;

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

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang TDG menurut 
hukum 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.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, diancam 
pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan dan atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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BAB XV
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 35

(1) Pemilik atau penguasa gudang yang telah memiliki TDG 
sdjclum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakantetap 
berlaku setelah peraturan ini ditetapkan dan wajib 
melakukan pembahaiuan TDG, sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 17.

(2) Pelaksanaan peneibitan TDG didasarkan pada peraturan 
penindang-undangan nasional yang berlaku secara 
seragam dan universal di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Pelaksanaan peneibitan TDG sd)agaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tetap beipedoman pada kebijakan 
Pemerintah Pusat

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36

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

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diimdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.
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Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 12 Nopeinber 2001

B UP ATI BOYOLALI,

Cap / ttd

dr. H. DJAKA SRUANTA

Phindangkan di BOYOLALI 
Pada tanggal 19 NopembcT 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

cap/ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2001 NOMCHl 29
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 

TANDA DAFTAR GUDANG

L PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adalah 

penyerahan kewenangan ke daerah kabupaten dan kota oleh Pemerintah, maka salah 

satu diantaranya adalah pelaksanaan pendaftaran gudang yang selama ini ditangani oleh 

Pemerintah Pusat Wujud dari kewenangan tersebut adalah dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Gudang. 
Melalui Peraturan Daerah tersdnit diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan 

prima dan adanya jaminan kepastian usaha (azas legalitas), sehingga lebih mendorong 

pengembangan usaha di Kabupaten Bpyolali.
Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan yang diharapkan dapat 

menjadi tempat menjimpan barang niaga daiam keadaan aman, baik dari mutu atau 
kualitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya, sehingga 

kelancaran aius distribusi barang dapat lebih teijamin dan keadaan stok barang dapat 
terpantau dengan baik. Untuk itu peranan TDG adalah untuk menghindaii kemungkinan 

tcijadinya penyalahgunaan fungsi gudang, sebagai tempat penimbunan barang dagangan 

dengan tujuan spekulasi harga untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat Dengan demikian masyarakat konsumen dapat terlindungi dari 
kemungkinan teijadinya gejoiak harga di pasaran sebagai akibat langkanya produk atau 

barang tertentu pada kondisi normal.
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n, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukupjelas 
Pasal 2

Cukupjelas 
Pasal 3

Ayat (1)
Perusahaan atau percrangan yang melakiikan kegiatan iicaha pargiidangan 

melalui pemanfaataii gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain wajib 
memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai ketentuan yang 
berlaku. Hal ini disd)aUcan karena kegiatan usaha jasa pergudangan 
tennasuk kegiatan usaha perdagangan jasa, sehingga w^ib memiliki SIUP. 

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 4
Cukiq>jelas 

Pasal 5
Cukupjelas 

Pasal 6
Cukup jelas 

Pasal7
Hurufa

Cukupjelas
Hunifb

Yang dimaksud dengan kawasan berikat (bonded zone) »rfa>ah suatu 
kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di 
dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap 
barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah 
pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea 
cukai dan atau pemyataan negara lainnya sampai barang tersebut 
dikeluaikan untuk tujuan impor, ekspor atau re-ekspor
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<'6asi

4

Hunif c
Cidnipjelas

Pasal8
Cukupjelas 

Pasal 9
Cukupjelas 

Pasal 10
Culoq} jelas 

Pasal 11
Cukiq) jelas 

Pasal 12
Cukupjelas 

Pasal 13
Cukupjelas 

Pasal 14
Cukup jelas 

Pasal IS
Cukop jelas 

Pasal 16
Cukupjelas 

Pasal 17
Cukupjelas 

Pasal 18
Cukupjelas
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Ayat(l)
Yang dimaksod dilaknkan olefa pemsahaan atau perorangan yaita terdiri
dan:
“ Produscn adalah perorangan atau hadan usaha yang mpiainiWan 

kcgiatan memproduksi suatu barang.
“ E3csportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan 

perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari daiam 

keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan 

perdagangan dengan cara meraasukkan barang atau jasa dari dalam 

wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan 
peiundang-undangan yang berlaku.

• Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas 
namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk 

melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran 

barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen 

akhir terhadap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang 

menunjuknya.
• Sub Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk 

distributor utama atau grosir yang bertindak atas namanya sendiri 
untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar gamp^i 
pada pengecer.

• Pedagang besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak 

atas namanya sendiri dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya 

untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan 
menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada 
konsumen akhir.

ik
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• Grosiradalahperoranganataubadanusahayaiigiiiembelidalampaftai
besar beibagai macam barang daxi beibagai pihak dan mayoal Haiam 

paitai besar barang tersebut sampai kq>ada sob distributor dan atm 
pedagang eceran.

• Agen adalah perorangan atau badan ««aha yang bertindak 

perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya nn«^ik 
melakukan pembelian, penjualan atau pemasaian tanpa nwiatmiran ata^ 

fisik barang.
• Pcngecer adalah perorangan atau badan iwaha yang mrfaimifat^ 

kegiatan pcrdagangan dengan cara membeli dan menjual kembali 
barang-barang dengan paxtai kedl.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batas kewajaran adalah penyinqjanan barang yang 

dilakukan oleh penisahaan atau perorangan di gudang «4>agat stock atau 

persediaan beijalan untuk memenuhi permintaan pasar, makomat watiik 

jangka waktu 3 (tiga) bulan dalani kondisi normal, berdasarkan data atau 
pencatatan dan perusahaan yang bersan^cutan.
Contoh;

Suatu perusahaan mampu menjual 1 (satu) ton setiap bulannya, untuk dap^ 

melakukan penyimpanan barang di gudang sebagai stok beijalan guna 

memenuhi kebutuhan pembeli atau masyarakat, dapat melakukan kegiatan 
penyimpanan barang di gudang paling banyak 3 (tiga) ton.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kdmtuhan pokok masyarakat adalah meliputi boas; 
gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, 
susu, jagung, minyak tanah dan garam beriodium.
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Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Cukup jdas 

Ayat (4)
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
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PasaI31
Cukupjelas 

Pasal 32
Cukup jelas 

Pasal 33
Cukupjelas 

Pasal 34
Cukupjelas 

Pasal 35
Cukup jelas 

Pasal 36
Cukupjelas 

Pasal 37
Cukiq} jelas
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