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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI S7311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 6 TAHUN 2003 

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
SURAT IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam langka melaksanakan pelimpahan kewenangan yang^ telah 
ditetapkan dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan dibidang 

usaha mdustri, perlu dilakukan pengaturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang FCetentuan dan Tata Cara Pembenan 

Surat Izin Usaha Industri.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 42);

2.

3.

4.

5.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Umbaran Negara 
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2943);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2944);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

3209);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214);
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran 
Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

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

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

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699);

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

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

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara 
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3596);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3838);

15. 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);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4262 );

17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan 
Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

19. 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 Tahun 1988 
Nomor 4 Seri D Nomor 1);

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

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATRN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA 
INDUSTRI.

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.
4. Dinas adalah Dinas Penndustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang merupakan unsur pokok 

Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang 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 perindustrian, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 
setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

8. Perusahaan Industri adalah pcrusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha 
industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, dan atau badan hukum.

9. Pengusaha Industri yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah setiap orang per
orangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dibidang Usaha 
Industri.

10. Surat Permohonan izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah daftar isian yang memuat 
data perusahaan industri sebagai syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Industri.

11. Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat SIUI, adalah surat Izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan di bidang Usaha Industri selain perusahaan industri yang didirikan 
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan atau Penanaman Modal Asing 
(PMA).serta jenis industri tertentu yang mcmpunyai kaitan khusus dengan sektor ekonomi 
lainnya

12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah surat tanda daftar yang 
diberikan kepada industri kecil untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha industri.

13. Surat Persetujuan Prinsip yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan yang 
diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan dalam



pembangunan pabrik, sarana produksi, pengadaan, dan pemasangan instalasi atau peralatan, 
serta hal lain yang perlu sebelum diberikan SIUI.

14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan 
kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

15. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama 
dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

16. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian 
dari jenis industri.

17. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas 
produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.

18. Surat Izin Perluasan yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin yang diberikan kepada 
perusahaan industri untuk dapat melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % 
(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Investasi perusahaan adalah besamya modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan 
industri, lidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

20. Perubahan SIUI adalah kegiatan penerbilan SIUI perubahan karena diubahnya nama 
perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan dan atau pabrik, pemilik atau pengurus 
atau penanggung-jawab perusahaan, besamya investasi yang tidak mengakibatkan 
berubahnya klasifikasi perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis industri, 
Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), komoditi industri, kapasitas produksi 
terpasang, dan merk sehingga lidak sesuai lagi dengan SIUI yang telah dimiliki.

21. Penggantian SIUI adalah kegiatan penerbitan SIUI pengganti sebagai pengganti SIUI yang 
telah diterbitkan tetapi hilang atau rusak.

22. Pendaftaran ulang SIUI adalah kegiatan pendaftaran SIUI yang telah berakhir masa 
berlakunya untuk memperoleh SIUI baru.

23. Pembaharuan SIUI adalah kegiatan penerbitan SIUI bam sebagai penyesuaian dengan 
Peraturan Daerah ini, untuk menggantikan TDI atau lUI yang telah diterbitkan sebelum 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

24. Pembekuan SIUI adalah penghentian sementara seluruh kegiatan di bidang usaha 
industri sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran oleh perusahaan dan 
atau pengusaha industri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

25. Pencabutan SIUI adalah penghentian selumh kegiatan di bidang usaha industri karena 
terbukti melakukan kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan dan atau pengusaha industri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

26. Penutupan perusahaan adalah penghentian seluruh kegiatan di bidang usaha industri karena 
pencabutan SIUI atau permintaan pemilik dan atau pengusaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

27. Penanaman modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam 
modal secara langsung yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang- 
undang Nomor 6 ahun 1998 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo. Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1970.



28. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP, adalah catatan dari suatu hasil 
kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk, guna mengumpulkan 
keterangan, informasi dan fakta serta data dari suatu perusahaan industri untuk mengctahui 
kondisi yang sebenamya, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas.

29. Hak Kekayaan Intelektua! yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak eksklusif yang 
diberikan Pemerintah kepada Penemu/Pencipta/Pendesain atas hasil karya, cipta, dan karsa 
yang dihasilkannya.

30. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang teijadi serta 
menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI 

Pasal 2

(1) Setiap pendirian perusahaan industri di Kabupaten Boyolali wajib memiliki SIUI.

(2) SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diklasifikasikan sebagai baerikut:
a. SIUI Kecil;
b. SIUI Menengah;
c. SIUI Besar.

(3) Pengajuan permohonan untuk memiliki SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
diajukan sesuai persyaratan dan wajib ditandatangani oleh Pengusaha.

Pasal 3

(1) Untuk mengklasifikasi SIUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), didasarkan pada
besamya nilai investasi perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Klasifikasi SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. SIUI Kecil adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan

seluruhnya lebih dari Rp Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
SIUI Menengah adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaanb.

c.

seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rpl.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
SIUI Besar adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya 
lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 4

(1) Perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari 
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan SIUI jika 
dikehendaki oleh Pengusaha.

Pasal 5

SIUI diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan industri.

Pasal 6

SIUI berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Kewenangan pemberian SIUI ada pada Bupati.
(2) Bupati meiimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada 

Kepala Dinas.

Pasal 8

Cara memperoleh SIUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibedakan menjadi 
3 (tiga) cara, sebagai berikut:
a. melalui tahap persetujuan prinsip;
b. tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;
c. cara langsung.

Pasal 9

(1) Perusahaan industri untuk dapat memperoleh SIUI "Melalui Tahap Persetujuan Prinsip" 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah :
a. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya 

merusak ataupun membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber daya alam 
secara berlebihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. tidak berlokasi di Kawasan Industri dan atau Kawasan Berikat;
c. klasifikasi SIUI termasuk dalam SIUI Menengah dan Besar, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c.

(2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bukan merupakan izin untuk 
melakukan kegiatan produksi komersial.

Pasal 10

(1) Perusahaan industri untuk dapat memperoleh SIUI "Tanpa Melalui Tahap Persetujuan 
Prinsip" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah ;
a. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya 

tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber 
daya alam secara berlebihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;



b.

c.

d.

jenis industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik yang berlokasi di luar dan atau 
di dalam Kawasan Industri dan atau Kawasan Berikat yang telah memiliki Izin; 
klasifikasi SIUl termasuk dalam SIUI Menengah dan Besar, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c;
jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (!) huruf a, tetapi berada di 
dalam Kawasan Industri dan atau Kawasan Berikat yang telah memiliki Izin.

(2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat memperoleh SIUI Tanpa 
Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi teriebih dahulu wajib membuat Surat 
Pemyataan',.

Pasal 11

Perusahaan industri yang memperoleh SIUI "Cara Langsung" sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf c adalah perusahaan industri kecil yang termasuk dalam klasifikasi SIUI Kecil, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 12

SIUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan KLUI (Klasifikasi Lapangan 
Usaha Indonesia) dalam 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 13

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki SIUI hanya dapat melakukan kegiatan usahanya 
sebagaimana yang tercantum dalam SIUI.

Pasal 14

Perusahaan industri yang telah memiliki SIUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar 
Perusahaan untuk memperoleh TOP, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan SIUI 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 15

Perusahaan industri yang telah memiliki SIUI wajib menyampaikan informasi industri secara 
berkala, dan data atau laporan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada Kepala 
Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki SIUI dan mengalami perubahan investasi yang 
mengakibatkan perubahan klasifikasi SIUI, wajib mengajukan SIUI baru.



Pasal 17

(1) Setiap perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian 
sumber daya alam, mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan 
hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap perusahaan industri wajib menjamin keamanan alat, proses dan hasil produksi 
termasuk pengangkutan serta keselamatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUI 

Pasal 18

Jika Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berhalangan paling lama 5 
(lima) hari keija berturut-turut, wajib menunjuk Pejabat untuk dan atas nama Kepala Dinas 
menerbitkan SIUI.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SIUI 

Bagian Pertama

Pemberian SIUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip 

Pasal 19

(1) Perusahaan industri untuk dapat memperoleh SIUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengajukan permohonan tertulis beserta 
persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan 
lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan 
SPP.

(3) Jangka waktu berlaku SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling lama 4 (empat) 
tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(4) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perusahaan industri wajib 
menyampaikan informasi atau laporan secara berkala tentang perkembangan pembangunan 
pabrik dan sarana produksi serta hal lain yang perlu kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala 
Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan SPP.



(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya Surat 
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), Pemohon dapat melakukan perbaikan 
dan atau melengkapi persyaratan serta mengajukan kembali permohonan kepada Kcpala 
Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan secara lengkap dan benar, 
Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penolakan SPP.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru.

Pasal 21

(1) SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat diubah berdasarkan 
permohonan tertulis dari Pemohon dengan memberikan alasan perubahannya.

(2) Permohonan perubahan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada 
Kepala Dinas.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perubahan SPP.

Pasal 22

(1) Jika SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) telah berakhir masa berlakunya, 
temyata Pemohon belum dan atau tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan 
sarana produksi serta tidak dapat melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, maka SPP dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

(2) SPP dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun jika sampai dengan berakhir masa 
berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pemohon sudah dapat 
menyelesaikan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) pembangunan fisik pabrik 
dan sarana produksi yang telah direncanakan.

(3) Setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon 
belum menyelesaikan pembangunan pabrik, maka SPP dinyatakan batal dengan sendirinya 
dan tidak berlaku lagi.

(4) Jika SPP dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), Pemohon 
dapat mengajukan permohonan kembali dan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

Pasal 23

(1) Pemohon yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi sesuai 
jangka waktu yang ditetapkan dan atau setelah perpanjangan SPP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2), dan telah siap berproduksi serta telah 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib mengajukan 
permohonan SIUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada Kepala Dinas.
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(2)

(3)

(4)

Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya permohonan SIUI 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai persyaratan lengkap dan benar, Kepala 
Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya BAP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan SIUI.

Pemohon yang telah menerima SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat segera 
melakukan kegiatan produksi komersial.

Pasal 24

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, 
Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan SIUI.

(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dapat melakukan perbaikan dan atau 
melengkapi persyaratan serta telah dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17, dapat mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SIUI.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru 
dengan melalui proses Persetujuan Prinsip.

Bagian Kedua

Pemberian SIUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 25

(1) Pemohon untuk dapat memperoleh SIUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib membuat Surat Pemyataan.

(2) Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memuat ketentuan
mengenai kesediaan perusahaan industri untuk;
a. memenuhi, mematuhi, dan melaksanakan segala persyaratan yang berlaku dari instansi 

lain, yang berkaitan dengan pembangunan pabrik, sarana produksi dan lingkungan 
hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lama 4 (empat) tahun 
terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUI;

c. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi persyaratan dari instansi lain yang 
berkaitan dengan pembangunan pabrik, sarana produksi dan lingkungan hidup maupun 
persyaratan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. tidak melakukan pelanggaran HKI;
e. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pemyataan yang telah 

dibuatnya.
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(3) Berdasarkan Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon dapat 
mengajukan permohonan SIUI disertai permohonan lengkap dan benar kepada Kepala 
Dinas.

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya Permohonan SIUI 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan p>ersyaratan lengkap dan benar Kepala 
Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan dan 
hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(5) Paling lama 5 (lima) hari keija terhitung sejak diterimanya BAP sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4), Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUI.

Pasal 26

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari keija terhitung sejak diterimanya 
permohonan, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan SIUI.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya Surat 
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dapat melakukan perbaikan 
dan atau melengkapi persyaratan serta mengajukan kembali permohonan kepada Kepala 
Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SIUI.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru.

Pasal 27

(1) Setelah memperoleh SIUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), perusahaan 
yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi atau laporan secara berkala tentang 
perkembangan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta hal lain yang perlu kepada 
Kepala Dinas.

(2) Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 25 ayat 
(2) huruf b, perusahaan belum atau tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana 
produksi dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala 
Dinas dapat mencabut SIUI.

(3) SIUI dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, jika sampai dengan berakhir masa 
berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pemohon sudah dapat 
menyelesaikan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) pembangunan fisik pabrik 
dan sarana produksi yang telah direncanakan.

(4) Setelah masa perpanjangan berakhir yang bersangkutan belum juga menyelesaikan 
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas dapat mencabut SIUI.
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(5) Pemohon yang telah dicabut SlUI-nya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), 
dapat mengajukan kembali permohonan SIUI dan diperlakukan sama sebagai pemohon 
baru.

Bagian Ketiga

Pemberian SIUI Cara Langsung 

Pasal 28

0)

(2)

Pemohon untuk dapat memperoleh SIUI Cara Langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, harus mengajukan permohonan beserta persyaratan lengkap dan benar kepada 
Kepala Dinas.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 17, Kepala Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan di 
lokasi perusahaan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya BAP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUI.

Pasal 29

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari keija terhitung sejak diterimanya 
permohonan, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan SIUI.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat 
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pemohon telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemohon dapat melakukan perbaikan 
dan atau melengkapi persyaratan serta mengajukan kembali permohonan kepada Kepala 
Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SIUI.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru.

(1)

BAB V

PEMBERIAN SURAT IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 30

Perusahaan industri yang memiliki SIUI melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dan Pasal 10 dan jenis industrinya dmyatakan tertutup bagi Penanaman Modal, dalam hal 
melakukan perluasan industri, wajib memperoleh SIP dengan mengajukan permohonan 
secara tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.
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(2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyampaikan laporan 
rencana perluasan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum melakukan perluasan dan upaya 
untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I).

(3) Perusahaan industri yang seluruh produksinya untuk pasaran ekspor walaupun jenis 
industrinya tertutup bagi Penanaman Modal, dapat melakukan perluasan tanpa terlebih 
dahulu memperoleh SIP.

(4) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib menyampaikan laporan 
perluasan paling lama 3 (tiga) bulan setelah melakukan perluasan industri serta telah 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1).

(5) Perusahaan industri yang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal dan 
memperoleh SIUI Cara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (I), 
dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh SIP.

(6) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), tetap wajib untuk 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 31

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan 
pemeriksaan di lokasi perusahaan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya BAP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas wajib menerbitkan SIP.

Pasal 32

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
permohonan, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan SIP.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat 
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dapat melakukan perbaikan 
dan atau melengkapi persyaratan serta mengajukan kembali permohonan kepada Kepala 
Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SIP.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru.
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BAB VI

PERUBAHAN SIUI 

Pasal 33

(1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengajukan perubahan SIUI berikut alasan perubahan 
dengan mengajukan permohonan secara tertuHs disertai persyaratan lengkap dan benar 
kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan 
pemeriksaan di lokasi perusahaan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya BAP sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas wajib menerbitkan Perubahan SIUI.

Pasal 34

(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) temyata belum lengkap 
dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari keija terhitung sejak diterimanya 
permohonan, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan Perubahan 
SIUI.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya Surat 
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dapat melakukan perbaikan 
dan atau melengkapi persyaratan serta mengajukan kembali permohonan kepada Kepala 
Dinas.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Pemohon tidak 
dapat melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan, Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan Perubahan SIUI.

(4) Pemohon yang telah menerima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai Pemohon Baru.

BAB VII

PENGGANTIAN SIUI

Pasal 35

(1) Perusahaan Industri yang memiliki SIUI tetapi dikemudian hari temyata hilang atau rusak, 
wajib melapor dan mengajukan permohonan secara tertulis penggantian SIUI disertai 
persyaratan lengkap dan benar, paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kehilangan atau 
rusak kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya laporan dan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan Penggantian SIUI.
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BAB VIII

PENDAFTARAN ULANG SIUI 

Pasal 36

(1) Perusahaan industri yang SrUInya berakhir masa berlakunya, wajib mengajukan 
permohonan perdaftaran ulang disertai persyaratan lengkap dan benar paling singkat 3 
(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan Daflar Ulang SIUI.

(3) Jika selelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhir masa berlakunya SIUI, Pemohon 
belum dan atau tidak mengajukan permohonan perdaftaran ulang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

(4) SIUI yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

PEMBAHARUAN SIUI 

Pasal 37

(1) Perusahaan industri yang memiliki SIUI sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, 
wajib mengajukan pembaharuan SIUI paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan 
Daerah ini.

(2) Perusahaan industri yang memiliki TDI atau lUI, dapat mengajukan permohonan 
pembaharuan SIUI disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan pembaharuan SIUI.

(4) Perusahaan industri yang setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
belum atau tidak mengajukan pembaharuan SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB X

PENUTUPAN PERUSAHAAN INDUS'FRI 

Pasal 38

(I) Perusahaan industri yang memiliki SIUI dan dikemudian hari menghentikan atau menutup 
usahanya, memindah lokasi industrinya atau pemiliknya meninggal dunia, wajib melapor 
secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak teijadinya penutupan 
usaha.
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(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha industri dan atau ahli 
warisnya wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Keputusan Penutupan 
Perusahaan dan menarik kembali SlUI asli.

(4) Pengusaha industri dan atau ahli warisnya yang telah memperoleh Surat Keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam hal ingin melakukan kegiatan usaha kembali, 
wajib mengajukan permohonan SIUI yang diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB XI

PENGAWASAN 

Pasal 39

(1) Pengawasan merupakan kegiatan pengawas yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah 
SIUI diterbitkan.

(2) Pengawasan SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Dinas 
yang menangani bidang Perindustrian.

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

BAB Xll

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

(1) Perusahaan industri yang tidak dan atau belum memiliki SIUI, diberikan peringatan dalam
hal ;
a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki SIUI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat(l);
b. memberikan keterangan yang tidak benar, tidak lengkap dan atau memalsukan 

dokumen persyaratan, yang dapat mempengaruhi penentuan klasifikasi SIUI dan atau 
dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) dan Pasal 4 ayat (1);

c. masih melakukan kegiatan pembangunan pabrik dan sarana produksi yang Surat 
Persetujuan Prinsipnya telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, dan atau telah 
menerima Surat Keputusan Pencabutan SIUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {!) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (2) 
dan ayat (4),

d. masih melakukan kegiatan usaha yang perusahaannya tidak melaksanakan pendaftaran 
ulang dan atau pembaharuan SIUI setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3);
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e. masih melakukan kegiatan usaha yang perusahaannya telah menerima Surat Keputusan 
Penutupan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

(2) Perusahaan industri yang telah memiliki SIUI, diberikan peringatan dalam hal;
a. memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam pengisian SPI dan 

atau memalsukan bukti-bukti pendukung sebagai lampiran dalam pengajuan 
permohonan SiUl, sehingga SIUI yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenamya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
ayat(l);

b. tidak dan atau belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan untuk 
memperoleh TOP, setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9;

c. tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan informasi industri secara berkala, 
data atau laporan lainnya, dan atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri, 
data atau laporan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

d. melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan SIUI yang dimiliki, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35;

e. tidak dan atau belum melaksanakan kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup 
yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran serla keselamatan kerja, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (5);

f. melakukan perluasan industri yang seluruh hasil produksinya untuk pasaran ekspor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tetapi dipasarkan didalam negeri;

g. melakukan perluasan industri tetapi tidak dan atau belum memiliki Izin Perluasan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ;

h. tidak dan atau belum melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1).

(3) Perusahaan industri yang memiliki SIUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip selain
yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), secara khusus diberikan
peringatan dalam hal:
a. telah melakukan produksi komersial sebelum memenuhi persyaratan dari instansi lain, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan Pasal 27 ayat (2) huruf a dan c; 
tidak dan atau belum menyelesaikan pembangunan pabrik setelah jangka waktu yang 
ditetapkan berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4); 
tidak menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan pembangunan 
pabrik dan pengadaan sarana produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(I);

b.

c.

(4) Perusahaan industri yang memperoleh SIUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip selain yang 
telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), secara khusus 
diberikan peringatan dalam hal:
a. telah melakukan kegiatan produksi komersial pada hal perusahaan yang bersangkutan 

hanya memperoleh Persetujuan Prinsip, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2);
tidak menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan pembangunan 
pabrik dan pengadaan sarana produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(3);
tidak dan atau belum mengajukan permohonan SIUI Melalui Tahap Persetujuan 
Prinsip, pada hal perusahaan yang bersangkutan telah menyelesaikan pembangunan 
pabrik dan siap berproduksi, serta telah memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

b.

c.
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(5) Perusahaan industri yang memiliki SIUl selain yang telah disebutkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) secara khusus diberikan peringatan karena adanya 
laporan atau pengaduan dari pihak lain dalam hal:
a. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat berwenang dan atau pemilik 

dan atau pemegang HKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran 
HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d;

b. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat berwenang bahwa perusahaan 
tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

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

(6) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) diberikan oleh 
Kepala Dinas, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) 
hari.

Pasal 41

(1) Perusahaan industri dapat dibekukan SlUI-nya dalam hal:
a. tidak mengindahkan penngatan setelah 3 (tiga) kali dilakukan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) kecuali huruf a, ayat (3) kecuali huruf b, dan ayat (5);
b. sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5);

(2) Sebelum diterbitkannya Keputusan Pembekuan SlUl sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala Dinas menugaskan Pejabat untuk melakukan pemenksaan yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan 
Keputusan Pembekuan SIUI.

(4) Seiama SIUI perusahaan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan 
kegiatan usaha industri.

(5) Keputusan Pembekuan SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku seiama 6 
(enam) bulan, kecuali bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(6) Perusahaan yang SiUI-nya telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat 
diberlakukan kembali dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; 
dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak terbukti 
melakukan tindak pidana sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.

a.

b.

Pasal 42

(1) Perusahaan industri dapat dicabut SlUl-nya, dalam hal;
a. tidak mengindahkan peringatan setelah 3 (tiga) kali dilakukan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf b;
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b. perusahaan yang SlUI-nya sudah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (4), tetapi tetap melakukan kegiatan usaha industri;

c. perusahaan yang telah menerima Surat Keputusan Pembekuan SIUI, tetapi tidak 
melakukan perbaikan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5);

d. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau 
pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b;

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

(2) Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan SIUI, Kepala Dinas menugaskan 
Pejabat untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas dapat menerbitkan 
Keputusan Pencabutan SIUI.

Pasal 43

(1) Perusahaan industri yang memiliki SPP dapat dicabut Persetujuan Prinsip-nya, dalam 
hal tidak mengindahkan peringatan setelah 3 (tiga) kali dilakukan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (4).

(2) Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Persetujuan Prinsip, Kepala Dinas 
menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), yang hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas dapat menerbitkan 
Surat Keputusan Pencabutan Persetujuan Prinsip.

Pasal 44

(1) Perusahaan yang SlUI-nya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Pencabutan SIUI, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya keberatan secara tertulis, 
Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasan-alasan.

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

PENYIDFKAN

Pasal 45

(1) Perusahaan industri yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (1), dan telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 42 
ayat (6), PPNS wajib melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
32.

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pengangkatan, kewenangan dan 
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ;
a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang SIUl agar keterangan atau lap>oran tersebut 
menjadi lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau 
badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang SIUI;
meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang SIUI;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang SIUI;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen Iain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; 
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang 
SIUI;
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c; 
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang SIUI; 
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;
menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu guna kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang SIUI menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

j
k.

(4) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada Penuntut Umum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XIV

KETENTUAN PEDANA 

Pasal 46

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47

(1) Bagi perusahaan industri yang telah memiliki TDI dan atau lUI sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan 
wajib melakukan pembaharuan SIUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Kebijakan penerbitan SIUI didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional yang 
berlaku secara seragam dan universal di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Peiaksanaan penerbitan SIUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap berpedoman 
pada kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 8 J-all 2003

BUPATI BOYOLALI,

ANTAH. DJ,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

ANG SOETEDJODrs.
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E

T£LAH DITELITl
bag.hukum aorgn

T6L: .
PRF:
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 

SURAT IZIN USAHAINDUSTPJ

L PENJELASAN UMUM.

Dal am rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya merupakan penyerahan 
sebagian kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota oleh Pemerintah Pusat, dan 
salah satu diantaranya adalah pelaksanaan perabinaan perizinan usaha industri yang 
selania ini ditangoni oleh Pemerintah (Piisat). Wujud dari kewenangan tersebut adalah 
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 
Surat Izin Usaha Industri. Melalui Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat lebih 
meningkatkan pelayanan prima dan adanya jaminan kepastian usaha (azas legalitas), 
sehingga lebih mendorong pengembangan usaha industri di Kabupaten Boyolali.

Surat Izin Usaha Industri (SIUI) merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah 
Daerah dal am membina dan mengemban^an usaha industri serta menjamin kepastian 
benisaha di daerah ini. Melalui upaya pembinaan yang secara terus-menenis diharapkan 
pengembangan usaha industri akan semakin meningkat dan mendorong pengusaha untuk 
lebih berperan aktif dalam mentali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah 
disektor industri.

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka6
Cukup jelas
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AngkaV
Barang bekas adalah barang yang diolah dan atau didaur ulang menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi dan m?rupakan bahan baku usaha industri.

Angka 8
Ciikiip jelas 

Angka9
Ciikupjelas 

Angka 10
Cukup jelas 

Angka 11
Ciikupjelas 

Angka 12
Cukup jelas 

Angka 13
Ciikupjelas 

Angka 14
Cukup jelas 

Angka 15
Cukup jelas 

Angka 16
Cukup jelas 

Angka 17
Cukup jelas 

Angka 18
Cukup jelas 

Angka 19
Cukup jelas 

Angka 20
Perubahan SIUI karena perubahan besamya investasi yang apabila tidak menibah 
klasifikasi SIUI, apabila klasifikasi SIUI berubah hanis diberikan SIUI baru.

.Angka 21
Ciikupjelas 

Angka 22
Ciikupjelas 

Angka 23
Cukup jelas 

Angka 24
Cukup jelas 

Angka 25
Cukup jelas 

Angka 26
Cukup jelas 

Angka 27
Ciikupjelas 

Angka 28
Cukupjelas 

Angka 29
Cukupjelas 

Angka 30
Cukupjelas
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Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Culoipjelas 
Ayat (3)

Yang dap at bertindak selaku pengusalia industri yakni pemilik, atau pengurus, 
atau direktur, dan atau penanggimg jawab penisahaan yang sah.

Pasal 3
Culoipjelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan melaksanakan pendaflaran ulang sekali dal am 5 (lima) tahun, 
adalali untuk meningkatkan pengawasan. pengendalian, pembinaan dan evaluasi 
perkembangan kegiatan usalia industri.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Hunrf a

Yang dimaksud dengan memperoleh SIUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip, 
mengandung pengertian bahwa SIUI beliim dap at diberikan kepada penisahaan 
industri, tetapi ferlebih dahulu diberikan Persetujuan Prinsip guna melakukan 
persiapan pembangunan pabrik, sarena produksi, pengadaan dan pemasangan 
instalasi atau peralatari, dan hal lain yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu;

Hurufb.

Yang dimaksud dengan memperoleh SIUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, 
mengandung pengertian bahwa SIUI dap at diberikan terlebih dahulu kepada 
penisahaan industri, tetapi diwajibkan membuat "Surat Pemyataan" dan bersedia 
menerima segala akibat hukum terhadap peianggaran atas Surat Pemyataan yang 
telah dibuatnya.

Hurufc.

Yang dimaksud dengan memperoleh SIUI cara langsung, mengandung pengertian 
bahwa SIUI dapat langsung diberikan kepada penisahaan industri, guna 
melakukan persiapan dan atau langsung melakukan kegiatan usalia industri.
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Pasal 9

Ayat (1)
hunif a

Jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses 
produksinya menisak ataupun membahayakan lingkungan, serta 
menggimakan sumber daya aiam secara berlebihan, adalali jenis dan 
komoditi industri yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995, tentang 
Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak 
Menisak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggu- naltan 
Smnber Daya Alam Secara Berlebihan.

hunif b

l)Yang dimaksud dengan Kawasan Industri adalah kawasan tenipat 
pemusatan kegiatan industri pengolalian yang dilengkapi dengan Parana, 
prnsana dan fnsilitas penmijnnc Ininnya yang dipedinknn dan dikelola 
olefi Penisnlinnn Kawasan Industri,

liimal^sud dengan Kawasan Berikat afau Bonded Zone adalali 
siiatii kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayali pabean Indonesia, 
yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu 
terhadap barang yang dimasukan dari luar daerah pabean atau dari dalam 
daerah pabean Indonesia lainnya. tanpa terlebih dahulu dikenakan 
pungutan bea, cukai, dan pungutan negara lainnya sampai barang 
tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

hunif c
Cukup jelas

Ayat (2) ... . .
Yang dimaksud dengan kegiatan produksi komersial adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh industri pengolalian atau pabrik yang menghasilkan berbagai 
jenis produk, dengan tujuan untuk memeniilii permintaan konsumen dan atau 
pasar.

Pasal 10
Ayat (1)

hunif a

Jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses 
produksinya tidak menisak ataupun membahayakan lingkungan serta 
tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, adalah jenis dan 
komoditi industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995, tentang 
Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak 
Menisak Ataupun Membaliayakan Lingkungan Serta Tidak 
Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan.

hurufb
Cukup jelas 

hunif c
Cukup jelas 

hunif d
Cukup jelas
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Ayal (2)

Surat Pemyataan adalah Burat kesediaan pemohon untuk;
1.

2.

3.

Mememilii, memahilii dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan 
peiimdang-undangan yang berlaku dari instansi Iain yang berkaitan dengan 
pembangunan pabrik dan sarana produksi (antora Iain kewajiban membuat 
dokumen AMDAL / UKL - UPL / SPPL, Undang-undang Gangguan / HO, 
IMB, Izin Lokasi dsb).
Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat- 
lambatitya4 (empat) tahun.
Tidak melakukan pelanggaran HKI.

Pasal 11
Cukupjeias

Pasal 12
Hurufa.

KLUI berdasarkan perahiran penindang-imdangan yang berlaku adalah Undang- 
undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

Hurufb.
Yang dimaksud dengan SIUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai 
KLUI, mengandung pengertian bahwa setiap perusahaan industri dimungkinkan 
untuk memperoleh SIUI lebih dari satu.

Hunjfc.
KLUI datam 5 (lima) digit didasarkan pada Kode KLUI 1997 adalah sebagai 
berikut:

2 (dua) digit berupa kode angka;
1 (satu) digit berupa kode an^ca;
1 (satu) digit berupa kode angka;
1 (satu) digit beiiipa kode angka.

Contoh pemberian KLUI untuk "Industri Pakaian Jadi dari Tekstil" :
1) Golongan pokok 18, Industri Pakaian Jadi;

181, Industri Pakaian Jadi, kecuali untuk Pakaian Jadi 
Berbulu;
1810, Industri Pakaian Jadi dari Tekstil, kecuali Pakaian 
Jadi Berbulu;
18101, Industri Pakaian Jadi dari Tekstil.

1) Golongan pokok
2) Golongan
3) Sub Golongan
4) Kelompok

2) Golongan

3) Sub Golongan

4) Kelompok

Pasal 13
Cukupjeias

Pasal 14
Cukupjeias 

Pasal 15
Cukupjeias

Pasal 16

Yang dimaksud dengan penibahan investasi raengakibatkan penibahan klasifikasi 
SIUI tennasuk perluasan industri, mengandung pengertian balxwa setiap perusahaan 
industri dimungkinkan untuk memperoleh 2 (dua) jenis ijin yaitu :
- Perubalian SIUL akibat penibahan klasifikasi SIUI:
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- Suiat Ijin Perluasan Industri, akibal penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % 
(tiga pululi persen) dari kapasitas produksi yang diijinkan, berdasarkan peraturan 
penmdang'imdangan yang berlaku.

Pasal 17
Ayat(l)
Yang dimaksud dengan wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian 
Biimber daya alam, mencegah timbulnya kenisakan dan pencemaran terhadap 
lingkimgan hidup, adalah kew^iban yang hams dipatuhi oleh seti^ pemsahaan 
industri untuk memiliki dokunien Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkun,can (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL), atau Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), 
berdasarkan peraturan pemndang-imdangan j^ang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
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
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Hurufa

Cukup jelas 
flurufb

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas

huruf d
Yang termasuk dalam HKI, antara lain :
1) Hak Cipta, sebagairaana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
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1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 7 Taliun 1987;

2) Hak Pat?n, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Taliun 
1989 tentang Paten;

3) Hak Merek, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1997 tentang Penibahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1992 tentang Merek;

4) Rahasia Dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

5) Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 
Taliun 2000 tentang Desain Industri;

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persyaratan dari instansi lain, antara lain : Ijin Prinsip 
dan atau Lokasi, Ijin Mendirikan Bapgunan (IMB) dan Ijin Undang-undang 
Gangguan (lUQ), dokumen AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL.

Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Secaraberkalayaitu seti^ semester pertama dan seti^ tahun.
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Cukup jelas 
Ayat (4)

Cukup jelas 
A>,at(5)

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
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Pasal 30
Cukupjelas

Pasal 31
Cukupjelas

Pasal 32
Cukupjelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukupjelas

Pasal 35
Culcup jelas

Pasal 36
Cukupjelas

Pasal 37
Cukupjelas

Pasal 38
Cukupjelas

Pasal 39
Cukupjelas

Pasal 40
Cukupjelas

Pasal 41
Cukupjelas

Pasal 42
Cukupjelas

Pasal 43
Cukupjelas

Pasal 44
Cukupjelas

Pasal 45
Cukupjelas

Pasal 46
Cukupjelas

Pasal 47
Cukupjelas
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Pasal 48
Cukupjelas

Pasal 49
Cukupjelas

Pasal 50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukupjelas
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