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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI 57311

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG 

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

a.

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 34 Tahun 2003 tentang tentang Kebijakan Nasional di 
Bidang Pertanahan, Pemberian izin Lokasi merupakan salah 
satu kewenangan bidang pertanahan yang diserahkan untuk 
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota; 
bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, perlu diadakan pengaturan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

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

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tamabahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469);

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

,
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389):

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Pakai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3643):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696);

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

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata 
Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4385);

13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 
Pertanahan Nasional;

14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
Nasional di Bidang Pertanahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Tahun 1992 Nomor 4 Seri D Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Boyolali Nomor 11 
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71 );



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG IZIN
LOKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Buapti dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan 

dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia 
dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta 
memelihara kelangsungan hidupnya.

4. Tata Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, balk yang direncanakan maupun tidak.

5. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang 
selanjutnya disebut RT RW Kabupaten Boyolali adalah arahan 
Kebijaksanaan dan stategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah 
yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten 
dan merupakan dasar dalam penyusunan program 
pembangunan.

7. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan 
permohonan izin lokasi.

8. Perangkat daerah adalah Lembaga yang mempunyal tugas dan 
fungsi di bidang pertanahan atau pemberian perijinan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga yang 
mempunyal tugas dan fungsi di bidang pertanahan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Tim Pertimbangan, pengawasan dan pengendalian nilai Izin 
Lokasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh 
Bupati dan bertugas untuk memberikan pertimbangan serta 
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Izin 
Lokasi.

11. Izin Lokasi yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang 
diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula 
sebagai Izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah 
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

12. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang 
telah memperoleh izin untk melakukan penanaman modal di 
Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.



13. Group Perusahaan adalah dua atau lebih Badan Usaha yang 
sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh Badan Hukum 
yang sama baik secara langsung maupun melalui Badan hukum 
lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa 
sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsunga 
atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau 
jalannya Badan Usaha.

14. Penanaman Modal adalah usaha menanamakan modal yang 
menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas 
sebagaimana yang dimksud dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 
dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

15. Tanah Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha 
pertaniandalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan yang 
digunakan untuk kepentingan lain yang lazim dikatakan sebagai 
usaha pertanian.

16. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk 
kepentingan selaian usaha pertanian.

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut RetribusI adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh 
Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, 
Perseroan komanditer, Perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 
kongsi, Koperasi, dana Penslun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Yayasan, Organisasi Masa, OrganIsasI Sosial Politik, OrganisasI 
yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk 
Badan lainnya.

19. Surat Ketetepan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
besarnya pokok Retribusi.

20. Wajib Retribusi lalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan 
retribusi tertentu.

21. Surat Tagiahan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau 
sanksi administrasi berupa denda.

22. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Boyolali.

BAB II

KETENTUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN LOKASI

Bagian Pertama 
Ketentuan Permohonan 

Pasal 2

(l)Setlap orang atau badan yang telah memperoleh persetujuan



penanaman modal wajib mengajukan permohonan.
(2) Pengajuan permohonan disampaikan secara tertulis kepada 

Bupati melalui Perangkat Daerah.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Proposal / Rencana Kegiatan;
b. Foto copy NPWP/NPWPD;
c. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi;
d. Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal 

Asing melampirkan persetujuan dari Pejabat yang 
berwenang;

e. Bagi pembangunan Perumahan Real Estate melampirkan 
keanggotaan REl.

Pasal 3

Izin diberikan bagi kegiatan usaha meliputi sebagai berikut:
a. Untuk kepentingan usaha Industri dan/atau Pabrik;
b. Untuk kepentingan usaha Perumahan/Pemukiman;
c. Untuk kepentingan usaha/jasa dan Perdagangan..

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Izin 

Pasal 4

(1) Kewenangan pemberian izin ada pada Bupati Boyolali
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat 
Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

(1) Permohonan izin untuk kawasan yang dilindungi tidak dapat 
diberikan, kecuali apabila penggunaan dan pemanfaatan tanah 
di kawasan lindung atau kawasan budidaya sesuai fungsi 
kawasan dalam rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan 
tidak boleh mengganggu fungsi alam, bentang alam, dan 
ekosistem alami.

(2) Pelaksanaan pemberian izin harus memperhatikan nilai sejarah, 
perkembangan wilayah dan daerah serta masyarakat 
setempat.

(3) Pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan 
untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, ekowisata, apabila tidak 
mengganggu fungsi lindung.

Bagian Ketiga 
Tim Penilai 

Pasal 6

(1) Bupati membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur 
instansi terkait.
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(2) Tim bertugas memberikan pertimbangan atau rekomendasi 
tertulis kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah serta 
melakukan pengawasan dan pengendalian.

BAB III
TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DALAM IZIN

Pasal 7

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin adalah tanah yang menurut 
RTRW Kabupaten Boyolali diperuntukan bagi penggunaan yang 
sesuai dengan persetujuan penanaman modal yang dimiliki 
pemohon.

Pasal 8

(1) Izin diberikan kepada kegiatan usaha dengan luasan sebagai 
berikut;

a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman ;
1) Kawasan perumahan dan pemukiman sampai dengan 40 

Ha;
2) Kawasan resort perhotelan sampai dengan 20 Ha.

b. Untuk Usaha Kawasan Industri sampai dengan 40 Ha;
c.

(2)

(3)

Untuk usaha Perkebunan/Pertanian yang diusahan dalam 
bentuk Perusahaan besar dengan diberikan hak guna 
usaha ;
1) Komoditas tebu, tembakau sampai dengan 100 Ha;
2) Komoditas lainnya sampai dengan 40 ha;

Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin 
lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan 
tertulis mengenai luas tanah yang sudah kuasai dan 
perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group 
dengannya.
Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut;

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk 
Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD);
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar dimiliki 
oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah;
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 
dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go publik.

b.

c.

Pasal 9

(1) Izin tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh 
perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) 

dari para pemegang saham;
b. Tanah yang diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai 

oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan 
sebagian atau seluruh rencana penanam modal perusahaan 
lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari 
instansi yang berwenang;
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(2)

c. Tanah yang diperoleh diperlukan dalam rangka 
melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan 
penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai 
dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan 
tersebut;

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha 
yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh 
izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, 
sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi 
usaha yang bersangkutan;

f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana 
penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha 
pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha untuk usaha bukan 
pertanian, atau;

g. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana 
penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh 
perusahaan yang bersangkutan;

Dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi 
yang menurut RTRW Kabupaten Boyolali diperuntukkan bagi 
penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal 
yang bersangkutan.
Perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana 
perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang 
bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan 
tembusan disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN LOKASI 

Pasal 10

(1)

(dua)

(2)

(3)

(4)

Izin diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
a. Sampai dengan 25 ha selama 1 (satu) tahun;
b. Lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha selama 2 

tahun;
c. Lebih dari 50 ha selama 3 (tiga) tahun.

Perolehan tanah oleh pemegang Izin harus diselesaikan dalam 
jangka waktu Izin.
Dalam hal jangka waktu izin sebagalmana dimaksud pada ayat 
(1) perolehan tanah belum selesai maka Izin dapat diperpanjang 
dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, apablla tanah yang 
diperoleh sekurang-kurangnya mencapai 50% atau lebih dari 
luas tanah yang ditunjuk dalam Izin.
Dalam hal tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
izin termaksuk perpanjangannnya sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan 
oleh pemegang izin dan terhadap bidang-bldang tanah yang 
diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut;
a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan 
dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat 
dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bldang 
tanah yang merupakan satu kesatuan bldang;

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lainnya yang 
memenuhi syarat.
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BAB V 
RETRIBUSI

Bagian Pertama 
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 11

Dengan nama retribusi izin lokasi dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 12

Obyek retribusi adalah pemberian izin.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
izin.

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi izin lokasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada luas, letak, dan jenis 
penggunaan tanah.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup 
sebagian atau seluruh blaya penyelenggaraan pemberian izin.

Pasal 17

(1).Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berlkut: 

a.Izin untuk kepentingan industri dan/atau pabrik :

No Luasan
Dasar Perhitungan Retribusi

Kawasan 1 Kawasan II
1. 1,00 ha s/d 10 

ha
1,5 % X NJOPx Luas Tanah 1 % X NJOPx Luas Tanah

2. Lebih dari 10 
ha

1 % X NJOPx Luas Tanah 0,75 % X NJOPx Luas
Tanah



b.lzin untuk kepentingan perumahan :

No Luasan
Dasar Perhitungan Retribusi

Kawasan 1 Kawasan II
1. 1,00 ha s/d 10 

ha
2 % X NJOPx Luas Tanah 1,5 % X NJOPx Luas Tanah

2. Lebih dari 10 
ha

1,5 % X NJOPx Luas Tanah 1 % X NJOPx Luas Tanah

c.lzin untuk kepentingan usaha jasa / perdagangan :

No Luasan
Dasar Perhitungan Retribusi

Kawasan 1 Kawasan II
1. 1,00 ha s/d 10 

ha
1,5 % X NJOPx Luas Tanah 1 % X NJOPx Luas Tanah

2. Lebih dari 10 
ha

1 % X NJOPx Luas Tanah 0,75 % X NJOPx Luas 
Tanah

(2) Wilayah yang termasuk ke dalam kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Kawasan I meliputi wilayah ; Kecamatan Sawit, Kecamatan 

Banyudono, Kecamatan Teras, Kecamatan Mojosongo, 
Kecamatan Boyolali, dan Kecamatan Ampel;

b. Kawasan II meliputi wilayah Kecamatan di luar Kawasan I.

Bagian Kelima 
Wilayah Pemungutan 

Pasai 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Boyolali.

Bagian Keenam ^
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang 

Pasai 19

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, 2 
(dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Pasai 20

Saat retribusi terutang adalah saat dikeluarkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan 

Pasai 21

(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan.
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Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 22

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoron, dan tempat pembayaran 

retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan 
Sanksi Administrasi 

Pasai 23

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat waktu atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak 
atau kurang terbayar dan ditagih menggunakan STRD

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara Penagihan 

Pasal 24

(1)

(2)

(3)

Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi, dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran 
atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi 
harus melunasi retribusi terhutang.
Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Keberatan, Penguranga^ Keringanan dan Pembebasan

Pasai 25

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi daerah.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan 
mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua betas 
Kadaluwarsa Penagihan 

Pasal 26

(1) Penagihan Retribusi Daerah, Kadaluwarsa setelah melampaui

-/I
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jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana 
di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
aya (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN 

Pasal 27

(1) Pemegang izin diwajibkan untuk membebaskan tanah dalam 
areal izin dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan 
kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang 
mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, 
pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hak atau 
kepentingan lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan 
tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang 
menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk 
memperoleh tanda bukti atas hak (sertifikat), dan kewenangan 
untuk menggunakan dan memafaatkan tanahnya bagi keperluan 
pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, 
serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

(3) Pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain 
atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibelitas 
yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta 
melindungi kepentingan umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan 
kepentingan pihak lain kepada pemegang izin dapat 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah 
sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Pemegang izin berkewajiban untuk melaporkan secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan 
tembusan disampaikan kepada Bupati mengenai perolehan 
tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin dan 
pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VII 
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Ini sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah ;
a. Menerima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti laporan atau
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keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan 
oleh pemohon izin lokasi;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran adanya tindak 
pidana;

c. Memanggil, meminta keterangan dan barang bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang izin lokasi;

d. Menyuruh berhenti, melarang seseorang atau badan dalam 
melaksanakan kegiatan di bidang izin lokasi, apabila 
ditemukan tindak pidana;

e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang izizn lokasi;

f. Menanda tangani Berita Acara;
g. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti tentang 

tindak pidana yang menyangkut izin lokasi;
h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas sesuai hukum yang berlaku.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melunasi retribusi daerah 
dalam waktu 3 (tiga) bulan sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah).

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah tindak pidana.

BAB IX
PENGAWASAN 

Pasal 30

Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang bertugas dibidang pengawasan fungsional.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, semua peraturan 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku.
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BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

Pasai 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 7 Januari 2006

(J,BUPATI BOYOLALI,^

SRI MOELJANTO
Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 9 Januari 2006

KRETARIS DAERAH 
UPATEN BOYOLALI

ITELAH uITELITI
IbAG.KUKUM &0RGN

4^ TGU
!prp.

—zr—
SINGGIH PAMBUDL SH
Pembina Utama Madya 

NIP. 500 053 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

L
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG 

IZIN LOKASI

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
Nasional di Bidang Pertanahan ditegaskan bahwa pemberian ijin lokasi merupakan 
salah satu kewenangan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota.

Dengan penyerahan dimaksud berarti pemberian ijin lokasi menjadi 
kewenangan Pemerintah kabupaten termasuk dalam mengatur pelaksanaannya.

Sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam 
mengatur pelaksanaan pemberian ijin lokasi perlu ditetapkan payung hukum dalam 
bentuk Peraturan Daerah karena sifatnya mengatur dan membebani.

Sebagaimana diketahui bahwa ijin lokasi merupakan persyaratan yang perlu 
dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka 
penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah, mengingat 
penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan 
penggunaan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku 
dan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Dengan adanya pengaturan ijin lokasi diharapkan ke depan tertib penggunaan 
tanah di Kabupaten Boyolali akan dapat diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Proposal atau rencana kegiatan berisi identitas pemohon, akte pendirian 
perusahaan bila berbentuk Badan Hukum, maksud dan tujuan, kegiatan 
luas dan letak tanah yang dibutuhkan gambar situasi tanah dan Iain-lain 
yang dianggap perlu.

Huruf b
Cukup jelas

L ■4
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T

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 
Ayat (1)

Penggunaan kawasan lindung atau budidaya tidak dilarang apabila 
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai fungsi kawasan dalam rencana 
tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Pemberian ijin tetap memperhatikan nilai sejarah antara lain berupa situs 
budaya, cagar budaya, peninggalan purbakala, agar kegiatan tidak 
terkonsentrasi disuatu wilayah serta memperhatikan adat dan tradisi yang 
berlaku di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6 
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Pertimbangan tim mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna 
tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah, penilaian fisik, 
penggunaan tanah serta kemampuan tanah.

Pasal 7
Pertimbangan utama dalam pemberian ijin lokasi adalah kesesuaian antara 
rencana tata ruang wilayah dengan rencana penanaman modal.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Kewajiban melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan dimaksudkan 
untuk memberltahukan tentang rencana perolehan dan atau penggunaan 
tanah, sedangkan tembusan laporan kepada Bupati dimaksud untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan ijin.
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

i '
Ayat (1)

Pengaturan tarif yang berdasarkan kawasan dan tarif pada kawasan II lebih 
rendah di bandingkan dengan kawasan I dimaksudkan agar terwujud 
pemerataan dalam penanaman modal.

Ayat (2)
Penentuan kawasan di dasarkan pada faktor ketersediaan sarana/prasarana 
yang mendukung penanaman modal.

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
Cukup jelas
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Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 74


