
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR>V TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU 
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

. j
Menimbang a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan 

atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha, 
selama ini diatur dalam bcbcrapa Peraturan Daerah 
karena penanganan pemberian pela^^anannya tersebar di 
beberapa unit kerja sesuai dengan kcwenangannya;

b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya penanganan 
pemberian pelayanan perizinan untuk beberapa jenis 
perizinan telah dilaksanakan dengan menerapkan pola 
pelayanan terpadu melalui Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu;

c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, diperlukan 
upaya penyederhanaan dalam pengaturan pemberian 
pelayanan perizinan;

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan dimaksud dalam huruf 
a, b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten 
Boyolali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan [Hinder Ordonantie Staatsblad 
1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan 
Staatsblad 1940 Nomor 450);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi DjawaTengah;

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

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419);

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

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomorl54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3881);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembariin Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pcternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);



17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemcrintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4987);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5142);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
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28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Kriteria Dan Persyaratan Pen30isunan Bidang Usaha 
Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan 
Di Bidang Penanaman Modal;

29. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka Dengan Pers^^aratan Di Bidang Penanaman 
Modal sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal;

30. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal;

31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis 
Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat 
Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri 
dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan;

32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan 
Tanda Daftar Industri;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu;

34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- 
DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 / Menkes / 
Per / I / 2011 tentang Klinik;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
93);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemcrintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomorl07);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
112);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 190 );

42. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

f Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATl BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang 

selanjutnya di singkat BPMP2T adalah Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan penanaman modal dan 
pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali.

5. Kepala BPMP2T adalah Kepala BPMP2T Kabupaten Boyolali.
6. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 

perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam si;iatu tempat.

5 I



7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang 
terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan lape.ngan, pembahasan teknis dan 
memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan.

8) Pelayanan Perizinan adalah proses pembcrian izin kepada orang/badan 
hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangfin.

9. Persetujuan Prinsip adalah Pemberian persetujuan pelayanan kepada 
seseorang atau badan hukum oleh Bupati Boyolali melalui proses 
pelaksanaan pada BPMP2T untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan 2 
(dua)/lebih jenis izin.

10. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum 
administrasi Negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau 
sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang diiarang berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan.

11. Keputusan Non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum 
administrasi Negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu 
kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan.

12. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan 
perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah 
hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang diiarang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

13. Non perizinan di bidang penanaman modal adalah segala bentuk 
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan mformasi mengenai Penanaman 
Modal, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14. Perizinan di bidang penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan 
untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perudang-undangan.

15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk 
melakukan usaha di Kabupaten Boyolali.

16. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus 
diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan 
indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata 
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Unit Organisasi yang 
bersangkutan.

18. 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.

19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan/permohonan dan lampiran- 
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
perh i tunganny a.
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Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Pasal 2
Peraturan Daerah ini berlaku bagi BPMP2T dalam menyeienggarakan 
perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk 
menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yang mudah, murah, 
terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan 
prinsip kepemerintahan yang baik.

dan non perizinan oleh

Pasal 4
Sasaran Peraturan Daerah ini adalah:
a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 

penyelenggara perizinan;
b. mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan 

perizinan dan non perizinan;
c. mendorong tumbuhnya investasi;
d. menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam 

penetapan keputusan perizinan dan non perizinan;
e. mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan non perizinan 

antar sektor dan antara pemerintah dan pernerintah daerah.

Pasal 5
(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan melalui penyederhanaan pelayanan perizinan.
(2) Penyederhanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan 

oleh BPMP2T;
b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi 

standar waktu yang telah ditetapkan dalam SOP;
c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah

ditetapkan dalam SOP;
d. SOP sebagaimana dimaksud pada hurul b dan c ditetapkan oleh Kepala 

BPMP2T;
e. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 

tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan 

urutan prosedurnya;
f. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama 

untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
g. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan; dan

h. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.
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BAB II
ASAS, RUANC. LINCiKUP DAN FUNGSl 

Pasal 6

Pelayanan Perizinan di Kabupalen Boyolali berdasarkan asas:
a. asas kelcrbukaan;
b. asas akunlabiliLas;
c. asas efisicnsi dan cfcklivitas;
d. asas kelestarian lingkungan;
e. asas kescderhanaan dan kcjclasan;
f. asas kepaslian waktu;
g. asas kepaslian hukum;
h. asas kebcrlanjutan usaha dan persaingan yang sehaL; dan
i. asas profcsionalilas.

Pasal7

(1) Ruang lingkup yang dialur dalam Pcraturan Dacrah ini adalah 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan lerpadu salu 
pintu di BPMP2T.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mclipuLi:
a. pemberian izin baru;
b. perubahan perizinan;
e. perpanjangan alau her regisirasi atau daftar ulang perizinan;
d. pemberian salinan perizinan
e. pembatalan perizinan; 
r. pcnolakan perizinan;
g. pembekuan perizinan;
h. legalisasi perizinan; dan
i. pencabulan perizinan.

(3) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a, 
merupakan pemberian legal aspek bagi suaLu kegialan usaha baru yang 
belum memiliki perizinan dari Pemcrintah Dacrah.

(4) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b, 
merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegialan yang sudah 
mempunyai perizinan akibal adanya sualu perubahan baik kepemilikan, 
maupun bidang usaha.

(5) Perpanjangan alau her regisirasi alau dalUir ulang perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) huruf e, merupakan pemberian legal aspek bagi 
sualu kegialan usaha dari pemcrinlah daerah yang diakibalkan telah 
habis masa waktu berlakunya perizinan.

(6) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d, merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari 
pemcrinlah daerah yang diakibalkan perizinan yang Iclah dikeluarkan 
hilang atau rusak.

(7) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari 
pemcrinlah daerah yang disebabkan bahwa peizinan yang telah 
dikeluarkan olch pemcrintah daerah tidak mcmenuhi ketentuan dalam 
perizinan tersebut dan/atau pelaksanaan kegiatan Lidak sesuai dengan 
ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah dilerbilkan.
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(8) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 
merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang 
tidak bisa diproses atau ditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan 
teknis maupun administrasi.

(9) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g} 
merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah 
diberikan Pemerintah Daerah tetapi urtuk sementara tidak berlaku 
sampai batas waktu yang telah ditentukam diakibatkan adanya sesuatu 
hal yang bertentangan dengan perizinan yang dikeluarkan.

(10) Legalisasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, 
merupakan pemberian legal aspek perizinan yang telah dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan Pemerintah 
Daerah.

(11) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, 
merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan 
Pemerintah Daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan 
dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

Pasal 8
(1) Perizinan dan non perizinan berfungsi untuk:

a. mengatur tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai 
tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;

b. merekayasa pembangunan dalam rangka memberikan insentif dan 
efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

c. membina dan memberdayakan masyarakat; dan
d. membina, mengawasi, memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
(2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus memperhatikan 

keseimbangan antara fungsi pengaturan, rekayasa pembangunan dan 
pembinaan, pengawasan, pengendalian serta kepastian hukum.

BAB III
JENIS DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu 
Jenis Perizinan

Pasal 9

(1) Jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke 
dalam jenis;
a. perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah; dan
b. perizinan yang dikenakan retribusi daerah,

(2) Jenis perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
b. Izin Usaha Perdagangan;
c. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
d. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
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e. Izin Prinsip;
f. Izin Lokasi;
g. Tanda Daftar Gudang (TDO);
h. Izin Usaha Burung Walct/SriLi;
i. Rice Mill Unit (RMU);
j. Pendaftaran Pcnanaman Modal (modal di bawah 10 M);
k. izin Prinsip Pcnanaman Modal (modal di bawah 10 M);
l. Izin Usaha Tctap Pcnanaman Modal [modal di bawah 10 M);
m. Izin lerhadap Instalalur Kabcl Rumah/Gedung (IKR/G);
n. Izin kanlor cabang dan lokcl pclayanan operator;
o. Izin galian unluk kcpcrluan pcnggelaran kabel telekomunikasi 

dalam satu kabupatcn;
p. Izin Usaha Warung Internet dan Game-Net;
q. Rumah Sakit Umum Type C,D;
r. Rumah Sakit Khusus Type C;
s. Klinik Pratama;
t. Klinik Utama;
u. Tanda Daftar Industri;
V. Surat Ijin Usaha Peternakan; 
w. Ijin Pcrluasan Usaha Peternakan;
X. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
y. TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
z. TDUP Pengolahan Daya Tarik Wisata; 
aa. TDUP Penyediaan Akomodasi;
bb. TDUP Jasa Transportasi Wisata;
cc. TDUP Jasa makanan dan minuman;
dd. TDUP Jasa Perjalanan Wisata;
ee. TDUP Konsultasi Pariwisata;
ff. TDUP Informasi i,ariwisata;
gg. TDUP Jasa Pramuwisata;
hh. TDUP Wisata Tirta;
ii. TDUP Spa;
jj. TDUP Kawasan Wisata;
kk. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan dan Pameran.

(3) Jenis perizinan yang dikcnakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Izin Gangguan.

Bagian Kedua 
vJenis Non Perizinan 

Pasal 10

(1) Jenis Non Perizinan yang diselenggarakan di BPMP2T adalah pemberian 
rckomendasi.

(2) Rckomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 
pcnerbitan kcputusan perizinan olch Bupati yang meliputi :
a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah daerah;
b. Izin Usaha Pertambangan (lUP) Kabupaten terdiri dari:

1) lUP Eksplorasi dalam wilayah; dan
2) lUP Operasi Produksi dalam wilayah daerah;

c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
d. Izin Usaha vJasa Pertambangan (lUJP) :ialam wilayah daerah;
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e. Izin Pemakaian Air Tanah Cekungan Air Tanah dalam wilayah daerah; 
dan

f. Izin Pemanfaatan Air Permukaan dalam wilayah daerah;

BAB IV
Penyelenggaraan Perizinan 

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 dilakukan dengan mempergunakan pola pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 
yang memiliki keterkaitan proses dan dilaycini melalui satu pintu, memiliki 
kewenangan penuh untuk menerima, memproses dan mengeluarkan 
keputusan perizinan yang menjadikan kewenangannya.

(3) Keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani 
oleh Kepala BPMP2T.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pelayanan terpadu satu pintu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu 
Persyaratan Perizinan

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
dan ayat (3), pemohon wajib memenuhi persyaratan teknis dan 
administrasi yang ditentukan.

(2) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Prosedur Perizinan

Pasal 13

(1) Prosedur perizinan meliputi permohonan, pemeriksaan dokumen, 
pengecekan lapangan, dan pemberian keputusan.

(2) Pemberian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
penolakan, pengembalian dokumen untuk dilengkapi, atau pemberian 

izin.
(3) Ketentuan mengenai prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
PKNINGKATAN KUALITAS DAN STANDAR PROSEDUR

i-5agian Kcsalu
Peningkatan Pelayanan dan MeLode 

Pasal 14

(1) Pejabal Pemcrintah Dacrah yang mcnycicnggarakan pelayanan perizinan 
wajib menggunakan prinsip kcpemcrinLahan yang baik.

(2) Pejabal Pemcrintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcnclapkan dan mclaksanakan penyusunan slandar kompelensi dan 
pelatihan pegawai, lunjangan kinerja, pemberian sanksi berdasarkan 
Pcraluran Perundang-undangan.

Pasal 15

Metode pcningkalan kualilas tala laksana pcriz:nan dilakukan melalui:
a. modernisasi, dengan memperbaiki cara dan proses sesuai slandar modern, 

memanfaatkan leknologi informasi dan komunikasi;
b. minimalisasi, dengan menyederhanakan slruklur vcrtikal dan horizontal, 

pcrsyaralan perizinan dan mcnclapkan slandar prosedur, serta 
mcnghilangkan lumpang lindih pcngaluran;

c. markclisasi, dengan cara mciibatkan scklor swasla dalam pelayanan publik 
dan transfer nilai serta mengurangi beban kerja birokrasi; dan

d. cfisiensi pengeluaran, dengan cara scmaksimal mungkin mengurangi biaya- 
biaya yang dikcluarkan dalam proses pcmbualan dan penclapan perizinan.

Bagian Kedua 
Pemberian Informasi

Pasal 16

(1) Penyelenggara perizinan wajib memberikar informasi mengenai prosedur, 
proses, syaral-syaral, kepaslian waktu, besarnya biaya dan prosedur 
memperoleh'kepulusan perizinan kepada masyarakal.

(2) Keienluan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) wajib dilaksanakan 
penyelenggara perizinan unluk:

a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah 
diperoleh;

b. lersedianya pelayanan informasi sekelika yang ramah (fnendly);
c. memberikan informasi dalam benluk peragaan visual dan media 

clcklronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapal mengetahui 
perkembangan status dalam proses perizinan.

Pasal 17

Penyelenggara perizinan berkewajiban membangun sistem dan akses informasi 
yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syaral, kepaslian waktu, dan 
besarnya biaya dalam pengurusan perizinan kepada masyarakal.
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Pasal 18

Penyelenggara perizinan sesuai kewenangannya wajib memberikan akses 
informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan 
dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan 
perizinan.

Pasal 19

(1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di 
daerah secara bertahap wajib menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi {e-govemment) dalam proses penyclenggaraan pemberian 
perizinan dan non perizinan.

(2) Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara nasional dalam 
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 
(SPIPISE).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20

(1) Pembinaan dan pengawasan penyclenggaraan perizinan di daerah 
dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan dalam penyclenggaraan perizinan dilaksanakan dalam bentuk 
pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan perizinan.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
bentuk pengawasan melekat baik oleh atasan langsung maupun pengawas 
fungsional pemerintah.

(4) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan perizinan dilakukan oleh 
instansi yang memiliki kewenangan berdttsarkan Peraturan Perundang- 
undangan.

(5) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan 
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF, GUGATAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu 
Pengaduan dan Keberatan 

Pasal 21

(1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menyediakan akses dan 
media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berupa saran, 
pendapat, dan tanggapan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau 
satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima, memproses 
dan menyelesaikan pengaduan.
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(2) Hasil penyelesaian dan tanggapan dalam bentuk tertulis terhadap 
pengaduan wajib disampaikan kepada pihak yang melakukan pengaduan 
paling lambat 14 {empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh 
penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 22
(1) Badan hukum, bukan badan hukum atau perorangan yang menerima 

perizinan dan non perizinan dapat mengajukan keberatan atas keputusan 
perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh penyelenggara perizinan 
dan non perizinan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya 
administratif kepada Bupati.

(3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
secara tertulis disertai alasan dan data faktual.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus telah 
memutuskan upaya administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya upaya administratif dari pemohon disertai bukti tanda terima.

(5) Keputusan terhadap upaya administratif dapat berupa penolakan terhadap 
keberatan atau penerimaan terhadap keberatan.

Bagian Kedua 
Gugatan 
Pasal 23

(1) Pihak pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengajukan gugatan 
terhadap keputusan upaya administratif.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ketiga 
Sanksi 

Pasal 24

(1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan yang melakukan pelanggaran 
dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
pejabat atasan berdasarkan tingkat pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang tidak diatur dalam Peraturan 
Daerah ini sepanjang menjadi kewenangan pemerintah Daerah 
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Semua keputusan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dan ayat (3) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa 
berlakunya berakhir.

(2) Tata cara, mekanisme dan persyaratan perizinan yang telah ada, 
dinyatakan tetap berlaku selama belum diundangkannya peraturan 
pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun 
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali 
. pada tanggal /-Y AfTf1- 
r BUPATI BOYOLALI,

jj^SENO SAMODRO. ^

2012

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal />y 4fnL

SEKRETARIS DAERAH 
PATEN ROYOLALI,

SRI AKDINlNGSIH

2012
-elan ditelrtl 

Sag Hk & riAtw 
Sstda

r9'
•ri I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR ^
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II.

PENJELASAM
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR ^ TAHUN 2012 

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN BOYOLALI

UMUM
Pengaturan pelayanan perizinan selama ini telah diatur dalam 

beberapa Peraturan Daerah dan ditangani oleh berbagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali. Secara teknis pelayanan 
perizinan dimaksud semula tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya 
merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dituntut 
untuk mampu meningkatkan pemberian pelayanan yang prima kepada 
masyarakat termasuk dalam pemberian pelayanan perizinan.

Sejalan dengan perkembangan sosial. ekonomi dan pembangunan di 
daerah, serta dalam rangka melaksanakan semangat Peraturan Presiden 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal, maka perlu dilakukan langkah dan upaya penanganan 
manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan 
terpadu. Untuk maksud tersebut secara kelembagaan dibentuklah Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan pelayanan bidang 
perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, 
perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan 
lebih memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan.

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Huruf h
Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah asas 
yang mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan 
pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i
Asas profesionalitas, yaitu asas yang mewajibkan pejabat untuk 
bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, 
keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian 
tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 
Ayat (1)

cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah Izin 
penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk 
permohonan mendirikan bangunan.

Huruf b
Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada 
orang atau badan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

perdagangan.

Huruf c
Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda yang diberikan kepada 
perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar 
perusahaan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d
Surat Izin Usaha Industri adalah surat izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri di daerah.

Huruf e
Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip 
diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan 
berdasarkan aspek teknis, politis, dan social budaya sebagai

i



Huruf 1
Izin Usaha Tetap Penanaman Modal (modal di bawah 10 M) 
adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan 
kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang 
maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin 
prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan 
lain oleh Peraturan Perundang undangan.

Huruf m
Izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) adalah 
izin yang diberikan untuk penyelenggara jasa pemasangan kabel 
telekomunikasi.

Huruf n
Izin kantor cabang dan loket pela^'anan operator adalah izin yang 
diberikan untuk kantor cabang dan loket penyelenggara operator 
telekomunikasi.

Huruf o
Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi 
dalam satu kabupaten adalah izin untuk keperluan penggelaran 
kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.

Huruf p
Izin Usaha Warung Internet adalah izin usaha rekreasi dan 
hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan 
pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet.
Izin Usaha Game-Net adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan 
umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan game online 
secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.

Huruf q:
Rumah Sakit Umum Type C adalahrumah sakit umum yang 
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 
sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis 

penunjang medik.
Rumah Sakit Umum Type D adalah adalah rumah sakit umum 
yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 
paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

Huruf r
Rumah Sakit Khusus Type C adalah rumah sakit khusus yang 
mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan 
medik, spesialis dan pelayanan medik sub spesialis sesuai 
kekhususan yang minimal.
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Huruf s

Klinik Pratama adalah fasilinas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 
menyediakan pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih 
dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang 
tenaga medis.

Huruf t

Klinik Utama adalah fasilita.s pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 
menyediakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan 
medik dasar dan spesialistik.

Huruf u
Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang diberikan oleh 
kantor pendaftaran atau instansi yang berwenang kepada 
perusahaan yang telah disahkan sebagai tanda bahwa 
perusahaan tersebut berhak untuk melakukan suatu kegiatan 
usaha.

Huruf v:
Surat Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan untuk 
kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang 
usaha budi daya ternak.
Izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai 
skala tertentu dimaksud untuk pembinaan dan pengawasan 
usaha peternakan agar sesuai dengan persyaratan usaha 
peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta kesehatan 
masyarakat veteriner.

Huruf w
Izin Perluasan Usaha Peternakan adalah izin perluasan usaha 
yang diberikan kepada perorangan atau kelompok orang yang 
melakukan perluasan usaha di atas 30 % dari jumlah investasi 
dan/atau jumlah kapasitas usaha sesuai dengan izin usaha 
yang dimiliki.

Huruf X
Tanda Daftar Peternakan Rakyat adalah tanda daftar yang 
diberikan oleh kantor pendaftaran atau instansi yang berwenang 
kepada peternak yang telah disahkan sebagai tanda bahwa 
peternakan tersebut berhak untuk melakukan suatu kegiatan 
usaha peternakan.

Huruf y
TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 
adalahtanda daftar usaha yang diberikan untuk usaha yang 
ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan,
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arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan 
dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf z
TDUP Pengolahan Daya Tarik Wisata adalah usaha yang 
kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, data tarik 
wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan 
manusia.

Huruf aa
TDUP Penyediaan Akomodasi adalah tanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha yang menyediakan pelayanan 
penginapan yang dapat dilc:ngkapi dengan pelayanan 
pariwisata lainnya.
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, 
pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, 
dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan 
pariwisata.

Huruf bb
TDUP Jasa Transportasi Wisata adalah tanda daftar usaha 
yang diberikan untuk usaha khusus yang menyediakan 
angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan 
angkutan transportasi reguier/urnum.

Huruf cc
TDUP Jasa makanan dan minuman adalah tanda daftar 
usaha yang diberikan untuk usaha jasa penyediaan makanan 
dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk proses pcmbuatan dapat berupa 
restoran, kafe, Jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf dd
TDUP Jasa Perjalanan Wisata adalah tanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha biro perjalanan wisata dan usaha 
agen perjalanan wisata.
Usaha biro perjalanan wisata meiiputi usaha penyediaan jasa 
perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan. 
penyelenggaraan pariwisata tfjrmasuk penyelenggaraan 
perjalanan ibadah.
Usaha agen perjalanan wisata meiiputi usaha jasa 
pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan 
akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf ee
TDUP Konsultasi Pariwisata adalah tanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha yang menyediakan saran dan 
rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, 
pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang 
kepariwisataan.
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Huruf ff
TDUP Informasi Pariwisata adalah tanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha yang menyediakan data, berita, 
feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai 
kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak 
dan/atau elektronik.

Huruf gg
TDUP Jasa Pramuwisata adalahtanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha yang menyediakan dan/atau 
mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk mcmenuhi 
kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan 
wisata.

Huruf hh
TDUP Wisata Tirta adalah tanda daftar usaha yang diberikan 
untuk usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga 
air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa 
lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, 
pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf ii
TDUP Spa adalah tanda daftar usaha yang diberikan untuk 
usaha perawatan yang membenkan layanan dengan metode 
kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rcmpah, 
layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik 
dengan tujuan menyeimbangkari Jiwa dan raga dengan tetap 
memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf jj
TDUP Kawasan Wisata adalah tanda daftar usaha yang 
diberikan untuk usaha yang kegiatannya membangun 
dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf kk
TDUP Penyelenggaraan Pertemuan dan Pameran adalah 
tanda daftar usaha yang diberikan untuk usaha usaha yang 
membcrikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, 
dan menyelenggarakan pameran dalam rangka 
menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan 
jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Ayat (3)
Huruf a

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk 
mendirikan suatu bangunan sesuai dengan rencana tata
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mcndirikan suatu bangunan scsuai dcngan rencana tata 
ruang yang bcrlaku, Koofisicn Dasar Bangunan (KDB), 
Koefisien Luas Bangunan {KLB) dan Kocfisicn Ketinggian 
Bangunan (KKB) yang ditciapkan dan scsuai dcngan syarat- 
syarat kcselamatan bagi yang mcnempati bangunan tersebul.

Huruf b:
Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang 
pribadi atau badan yang melakukan usaha/kegiatan di 
tempat/lokasi Lcrlcnlu yang dapal mcnimbulkan bahaya, 
kerugian, dan gangguan, tidak tcrmasuk tempat 
usaha/kegiatan yang tclah ditentukan olch Pcmcrintah Pusat 
atau Pcmcrintah Dacrah

Pasal 10 
Ayat{1)

Cukup jclas 
Ayat (2)
Huruf a

Wilayah Izin Usaha Pcrlambangan (WIUP) dalam satu wilayah 
kabupaten adalah wilayah yang diberikan kepada wilayah lUP.

Huruf b
Izin Usaha Pertambangan (lUP) Kabupaten adalah izin yang 
berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan 
kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa 
Pertambangan dan Surat Izin Pe-'tambangan Dacrah.

Angka 1)
lUP Eksplorasi dalam satu wilayah kabupaten adalah izin 
usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 
pcnyclidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Angka 2)
lUP Operasi Produksi dalam satu wilayah kabupaten adalah 
izin usaha yang diberikan sctclah sclesai pclaksanaan lUP 
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 
produksi.

Huruf c
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk mclaksanakan 
usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Huruf d
Izin Usaha .Jasa Pertambangan (lUJP) dalam satu wilayah 
kabupaten adalah izin untuk melakukan usasa pertambangan 
dalm satu wilayah kabupaten.
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Huruf e
Izin Pemakaian Air Tanah Cekungan Air Tanah dalam Wilayah 
Kabupaten adalah izin yang diberikan untuk memperoleh dan 
memakai air tanah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti
proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah 
berlangsung.

Huruf f
Izin Pemanfaatan Air Permukaan dalam satu wilayah Kabupaten 
adalah izin yang diberikan untuk melakukan pemanfaatan air di 
permukaan tanah (sungai, danau, me.ta air, terjunan air).

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
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
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Pa sal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
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