
PEMERINT AH KABUPATEN LAHA T

SURAT lZlN USAHA PERDAGANGAN
(SlUP )

a. bahwa SlUP sebelum Otonomi Daerah
diberlakukan diterbitkan oleh Kanwil
Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan sebagai
wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sesuai
dengan Undang-undangn Nomor 22 Tahun 1999
Pasa! 11 ayat (2) dan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah
Otonom sudah selayaknya SlUP tersebut
dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lahat;

b. bahwa SlUP
memudahkan

dalam rangka
dan penertiban

disamping
pengawasan

kegiatan usaha perdagangan, juga dalam upaya
menggali sumber PAD untuk membiayai
Pembangunan di Kabupaten Lahat;

c. bahwa
pada
diatur
Lahat;

berdasarkan pertimbangan dimaksud
hurui a dan b tersebut di atas, perlu
dalam Peraturan Daerah Kabupaten

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3214);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas Oembaran Negara Tahun
1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi Oembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 93; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3720);

5. Undang'undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

6. Undang'undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang'undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lahat;7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000

tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai
Daerah Otonom; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Kabupaten Lahat;8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000

tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat; 6. Dinas Tetknis adalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Lahat;

7. Surat lzin Usaha Perdagangan disingkat adalah
SIUP adalah Surat Izin untuk dapat
melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;

8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau
kegiatan ataupun dalam Bidang Perekonomian,
yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten
Lahat untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan atau laba;

10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang
merupakan unit atau bagian perusahaan
induknya yang dapat berkedudukan ditempat
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri
sendiri atau bertugas untuk pelaksanaan
sebagian tugas perusahaan induknya;Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;

3. Pemerintah Daerah
Kabupaten Lahat;

11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang
atau jasa yang dilakukan secara terus menerus
dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau
jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;



12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
Konsumen;

• Agen adalah perorangan atau badan usaha
yang bertindak sebagai perantara untuk dan
atas nama pihak yang menunjuknya untuk
melakukan pembelian, penjualan /
penawaran tanpa melakukan pemindahan
atas fisik barang.

13. Surat Permintaan Surat lzin Usaha
Perdagangan yang disingkat SP-SlUP adalah
formulir yang diisi oleh perusahaan yang
memuat data perusahaan untuk memperoleh
SlUP KecilJMenengahIBesar dan merk (milik
sendiri / lisensi);

• Agen Pabrik (Manufacturing Agen) adalah
agen yang melakukan kegiatan penjualan
atas nama dan untuk kepentingan pihak lain
yang menunjuknya tanpa melakukan
pemindahan fisik barang.14. Perubahan perusahaan adalah meliputi

perubahan dalam perusahaan yang meliputi
perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor
Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung
Jawab, Alamat Pemilik / Penanggung jawab,
NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto),
Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang /
Jasa Dagangan Utama;

• Agen Penjualan Pemegang Merk (APPM)
adalah agen yang melakukan penjualan atas
nama dan untuk kepentingan Agen Tunggal
Pemegang Merk (ATPM) yang menunjuknya.

• Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM),
termasuk agen pemegang lisensi adalah
perorangan atau badan usaha yang ditunjuk
dan atau nama pabrik pemilik merk barang
tertentu untuk melakukan penjualan dalam
partai besar barang dari pabrik tersesbut.

17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah
perusahaan yang menangani sebagian tugas
dan Kantor Pusat atau cabangnya. Termasuk
pengertian kantor pembantu antara lain adalah
unit usaha atau unit kerja seperti Kantor
Wilayah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas,
Kantor Distribusi, Kantor Daerah Distribusi,
Kantor Pemasaran, Kantor Daerah Pemasaran,
Kantor Penyaluran Hasil / Barang, Kantor
Penyaluran Tenaga Kerja, Kantor Penjualan
Jasa Tiket, Kantor Pelayanan Polis Asuransi,
Kantor Produksi, Pabrik, Unit Pelaksana Teknis,
Unit Pelaksana Operasional, Adimistrasi / Unit
Perkebunan, Kantor Unit Kawasan
Pertambangan , Ranting, Rayon, Base Camp,
Depot, Laison officer, Kantor Gudang / Stok
Barang atau Kantor Penumpukan Barang,
Kantor Perwakilan Pusat lnformasi;

15. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang
bertindak mewakili kantor pusat perusahaan
untuk melakukkan suatu kegiatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesuai wewenang
yang diberikan;

16. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi
kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh
kegiatan dari perusahaan lain yang diageni
dengan suatu ikatan atau perjanjian :
Agen-agen tersebut adalah :

18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan
yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang
manusia pribadi yang juga bertindak sebagai
pengusaha yang mengurus dan mengelola



sendiri perusahaan miliknya itu termasuk
didalamnya seorang yang mengurus dan
mengelola atau mengawasi setiap usahanya
secara langsung dan tidak merupakan suatu
Badan Hukum atau persekutuan;

(3) SlUP memberikan kemudahan untuk
melakukan Pembinaan oleh Pemerintah.

19. SP-SlUP KecillMenengahIBesar adalah Surat
Permintaan Surat lzin Usaha Perdagangan
KecilJMenengahIBesar;

20. Biaya Administrasi Perusahaan adalah sejumlah
uang yang wajib disetorkan oleh pengusaha ke
Kas Daerah untuk memperoleh SlUP;

21. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang;

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan barang / jasa wajib memiliki
Surat lzin Usaha Perdagangan atau SlUP.

(2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Perusahaan yang berkedudukan sebagai

Kantor Pusat;
b. Perusahaan yang berkedudukan sebagai

Kantor Cabang;
c. Perusahaan yang berkedudukan sebagai

Kantor Perwakilan;
d. Perusahaan yang berkedudukan sebagai

Kantor Pembantu;
e. Perusahaan yang berkedudukan sebagai

Agen;
f. Perusahaan Perorangan;

22. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lahat yang diberi
wewenang untuk mengawasi pelaksanaan
Peraturan Daerah ini.

(3) Tata Cara Permohonan dan persyaratan untuk
memperoleh Surat lzin Usaha Perdagangan
(SlUP) diatur dengan Keputusan Bupati.

(1) SlUP bertujuan untuk memberikan legalitas
kepada perusahaan yang melakukan kegiatan
dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten;

(2) SlUP menjadi sumber informasi resmi untuk
semua pihak yang berkepentingan mengenai
keterangan-keterangan dan data-data dari suatu
perusahaan;

(1) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban
memiliki SlUP meliputi :
a. Pedagang keliling;
b. Pedagangan Asongan;



c. Pedagang Hamparan;
d. Pedagang kaki lima;
e. Pedagang kecil yang modal usahanya sampai

dengan Rp.5.000.000,-

bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
wajib memiliki SIUP Kecil;(2) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban

memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila atas
permintaan dari yang bersangkutan.

(2) Perusahaan Menengah, Perusahaan yang
melakukan kegiatan usaha perdagangan barang
atau jasa dengan modal disetor dan mempunyai
kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha wajib memiliki SIUP Menengah;(1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil atau

disingkat SIUP-K;
b. Sur at Izin Usaha Perdagangan Menengah

atau disingkat SIUP-M;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar atau

disingkat SIUP-B;

(3) Perusahaan Besar, Perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa
dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan
bersih (netto) seluruhnya di atas
Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
wajib memiliki SIUP Besar.

(2) Warna Blanko Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) ditetapkan sebagai berikut :
a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
c. Warna Kuning untuk SIUP Besar; Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP tidak

diberikan kepada :
(3) Bentuk dan format blanko SIUP sebagaimana

dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a. Perusahaan Asing yang melakukan usaha
tertentu yang tertutup untuk PMA dan PMDN;

Perusahaan yang melakkukan
perdagangan barang atau jasa ada
perundang-undangan tersendiri
mengaturnya.

kegiatan
peraturan

yang(1) Perusahaan Kecil, Perusahaan yang melakukkan
kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa
dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan



Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam
jangk~ waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dlterbltkan SIUP-nya wajib mendaftarkan
perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan
ketantuan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

(1) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
tanggal diterbitkan dan dapat diperbaharui
kembali dengan ketentuan baik persyaratan
maupun administrasi perusahaan sebagaimana
penerbitan baru.

(3) SIUP yang dimiliki wajib didaftar ulang
(herregestrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.

KEWENANGANPENERBITAN DAN
MASALAKU SIUP

(1) Kewenangan penerbitan SIUP berada pada
Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Dinas Teknis.

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP
apabila melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal1 angka 14 keeuali modal
dan kekayaan bersih (netto) sesuai dengan
klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (1) dan (3) selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan terhitung sejak dilakukan
perubahan, wajib mengajukan permintaan
perubahan SIUP Kepala Dinas Teknis.

(3) Pejabat penerbit SIUP selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya
pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib
mengeluarkan atau menerbitkan SIUP atau
menolak permintaan tersebut disertai dengan
alasan - alasan tertulis. (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP

apabila melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 sepanjang
yang menyangkut modal dan kekayaan bersih
(netto) ditetapkan sebagai berikut :

(4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan
SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja
berturut-turut pejabat yang berwenang wajib
menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih
rendah yang bertindak dan atas nama pejabat
yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP .

a. Siup Keeil yang mengadsksn perubahan
modal dan kekayaan bersihnya (netto)
sehingga menjadi lebih besar dari semula
tetapi tidak melebihi Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan



bangunan tempat usaha, tidak wajib
melakukan perubahan SIUP;

b. SIUP Kecil yang modal kekayaan bersih
(netto) setelah perubahan menjadi
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke
atas sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua
ratur juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, wajib melakukan
perubahan dari S UP Kecil menjadi SIUP
Menengah;

bangunan tempat usaha, wajib melakukan
perubahan menjadi SIUP Besar;

g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan
modal dan kekayaan bersih (netto) turun
menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) ke
bawah sampai dengan di atas
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, wajib melakukan perubahan dari
SIUP Besar menjadi SIUP Menengah;

c. SIUP Kecil yang modal kekayaan bersih
(netto) setelah perubahan menjadi
Rp.200.000.000,- (dua ratur juta rupiah)ke
atas tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, wajib melakukan perubahan
dari SIUP Kecil menjadi SIUPBesar;

h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan
modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) ke bawah
sampai dengan di atas Rp.5.000.000 (lima
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan, wajib melakukan perubahan
menjadi SIUP Kecil;

(3) Perubahan sebagaimana terse but pada ayat (2)
wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil /
Menengah / Besar;

d. SIUP Menengah yang mengadakan
perubahan modal dan kekayaan bersih
(netto) sehingga lebih besar dari semula
tetapi tidak melebihi Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, tidak wajib
melakukan perubahan dari SIUP Menengah
menjadi SIUP Besar;

(4) Pejabat penerbit SIUP selambat-Iambatnya 14
(emapat belas) hari kerja terhitung sejak
diterimanya permintaan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mengeluarkan SIUP dengan menggunakan
blanko sesuai dengan perubahan klasifikasinya
atau menolak secara tertulis disertai alasan-
alasannya.

e. SIUP Menengah yang modal kekayaan
bersih (netto) turun menjadi Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan di
atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, wajib melakukan perubahan dari
SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;

f. SIUP Menengah yang mengadakan
perubahan modal dan kekayaan bersih
(netto) menjadi di atas Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta) tidak termasuk tanah dan

(1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan
hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan
yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan penggantinya secara tertulis kepada



pejabat penerbit SIUP dengan tidak dikenakan
Biaya Administrasi Perusahaan (BAP), akan
tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan
yang berlaku.

(2) Persyaratan permintaan
sebagaimana dimaksud
dengan Keputusan Bupati.

penggantian SIUP
ayat (1) ditetapkan

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib
memberikan data I informasi mengenai kegiatan
usahanya apabila diminta sewaktu·waktu oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pejabat yang
berwenang lainnya.

(1) Setiap perusahaan yang sudah tidak melakukan
kegiatan usaha lagi atau menutup
perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis
kepada pejabat penerbit SIUP disertai dengan
alasan penutupan.(1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal

dan kekayaan bersih (netto) di bawah
Rp.50.000.000,· (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
dibebaskan dari kewajiban menyampaikan
laporan.

(2) SIUP yang dimiliki oleh perusahaan yang
melakukan penutupan sebagaimana dimaksu
ayat (1) wajib dikembalikan aslinya kepada
instansi penerbit SIUP.

(2) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan
Besar yang modal dan kekayaan bersihnya
(netto) di atas Rp.50.000.000,- diwajibkan
menyampaikan laporan pengadaan I penyaluran
dan stock barang dagangannya kepada pejabat
penerbit SIUP 2 (dua) kali dalam setahun, untuk
laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31
Juli tahun berjalan dan laporan kedua selambat-
lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(3) Pejabat yang menerbitkan SIUP bagi
perusahaan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bentuk dan format Keputusan Penutupan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan menggunakan formulir
yang bentuk dan formatnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BIAYAADMINISTRASI
PERUSAHAAN

(1) Biaya Adminstrasi Perusahaan ditetapkan
sesuai dengan klasiflkasi perusahaan :



a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-
K) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)

b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah
(SIUP-M) Rp.250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah)

3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-

Jumlah Rp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-
B) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

c. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Besar
(SIUP-B) :

(2) Penggunaan Biaya Administrasi perusahaan
yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirinci sebagai berikut :

1. Disestor ke Kas Daerah Rp.310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

a. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
(SIUP-K) :

2. Biaya Cetak Blanko SIUP dan Formulir
Permohonan

1. Disestor ke Kas Daerah Rp.llO.OOO,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Rp.20.000,-
(dua puluh ribu rupiah)

Rp.20.000,.
(dua puluh ribu rupiah)

3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah)
Jumlah Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah)

2. Biaya Cetak Blanko SIUP dan Formulir
Permohonan

3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-

Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus di
herregestrasi setiap tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan dan dikenakan uang leges
sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Disestor ke Kas Daerah Rp.210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

(4) Untuk setiap jenis biaya penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum disetor ke
Kas Daerah terlebih dahulu dikeluarkan untuk
biaya cetak Blanko SIUP dan Formulir
Permohonan serta Biaya Operasional
Pengawasan melalui bendahara khusus
penerima dinas Perindustrian dan
Perdagangan ..

b. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan
Menengah (SIUP-M) :

2. Biaya Cetak Blanko SIUP dan Formulir
Permohonan



b. Belum mendaftarkan Perusahaannya dalam
Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan;

(1) SIUP tidak berlaku untuk kegiatan Usaha yang
tidak sesuai dengan yang telah ditentukan; c. Adanya laporan I pengaduan dari pejabat

yang berwenang ataupun pemilik dan atau
pemegang HAKI bahwa perusahaan yang
bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI
seperti hak cipta, hak paten, hak merk;

(2) Perusahaan yang melakukan Usaha
Perdagangan yang mempunyai Kekhususan atau
Profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan
berjenjang , penjualan minuman beralkohol dan
Pasar Modern perizinannya diatur tersendiri; d. Adanya laporan dari pejabat yang berwenang

bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi
kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi wajib mengajukan permohonan
penutupan sekaligus mengembalikan asli SIUP
yang dimilikinya; (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1
(satu) bulan.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
daerah ini tetap mengacu pada peraturan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebelumnya.

(1) SIUP yang dimiliki Perusahaan dibekukan
apabila: .
a. Tidak mengindahkan permgatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf a, b, c dan d;

b. Sedang diperiksa disidang Pengadilan
karena didakwa melakukan pelanggaran
HAKI dan atau melakukan tindak pidana
lainnya.

a. Melakukan kegiatan Usaha yang tidak
sesuai dengan Bidang Usahanya, Kegiatan
Usahanya dan Jenis Barang I Jasa dagangan
yang tercantum dalam SIUP yang telah
dimilikinya;

(2) Selama SIUP yang bersangkutan dibekukan
Perusahaan terse but dilarang untuk melakukan
kegiatan Usaha Perdagangan.



(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan b berlaku 6 (enam) bulan
terhitung sejak dikeluarkan penetapan
pembekuan SIUP.

c. Perusahaan yang bersangkutan telah
dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan
atau Pidana lainnya oleh Badan Peradilan
yang telah berkekuatan tetap;

d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar
ketentuan peraturan yang memuat sanksi
pencabutan SIUP.

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berlaku sampai dengan adanya
Keputusan Badan Peradilan yang telah
berkekuatan tetap.

(5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan .

(6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan
kembali apabila perusahaan yang bersangkutan:
a. Telah mengindahkan dengan melakukan

perbaikan dan melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan
dalam PERDA ini;

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan
pelanggaran HAKI atau tindak pidana
lainnya sesuai Keputusan Badan Peradilan
yang telah berkekuatan tetap.

(1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan,
perusahaan yang bersrangkutan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat
mengajukan permohonan Banding kepada
Bupati terhadap pencabutan SIUP yang
dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan
banding dapat menerima atau menolak banding
tersebut secara tertulis disertai dengan alas an-
alasannya.

a. SIUP yang dimiliki berdasarkan keterangan
I data yang tidak benar atau palsu dari
perusahaan yang bersangkutan atau tidak
sesuai dengan ketentuan dalam PERDA ini;

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak
melakukan perbaikan setelah melampaui
batas waktu pembekuan sebagaimana
demaksu dengan Pasal 20 ayat (3);

(1) Barang slapa melanggar ketentuan
sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1), ayat (2)
dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam
dengan pidana kurungan minimal 2 (dua) bulan,
maksimal 6 (enam) bulan atau denda minimal



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelanggaran.

laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana yang terjadi atau yang
ditanganinya;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana yang terjadi atau
yang ditanganinya;(1) Dalam rangka pengamatan , penelitian dan

pemantauan terhadap perusahaan yang belum,
sedang mengajukan permohonan dan telah
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
diadakan pengawasan secara rutin baik
administrasi maupun phisik perusahaan oleh
Tim Pengawas.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen lain, berkenaan
dengan tindak pidana yang terjadi atau
ditanganinya;

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Dinas Teknis.

e. Melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti;

(3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas
menyidik atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemarintah
ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
Tindak Pidana yang terjadi atau yang
ditanganinya;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana yang
terjadi agar keterangan-keterangan atau

g. menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
seseorang atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

(4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah :

h. memotret seseorang atau suatu tempat
yang berkaitan dengan tindak pidana yang
terjadi atau yang ditanganinya;



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

(3) Terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dapat melakukan
Permintaan Penyesuaian dengan ketetapan
PERDA ini apabila dikehendaki oleh perusahaan
yang bersangkutan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana yang
terjadi menurut hukum yang dapat
dipertanggungja wabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yanng diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan
untuk memperoleh Surat lzin Usaha Perdagangan
(SIUP) yang sedang dalam proses penyesuaian
sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib
mengajukan kembali permintaan baru untuk
memperoleh Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)
sesuai dengan ketentuan PERDA ini.

(1) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
dan SIUP yang telah terbit sebelum
ditetapkannya Peraturan ini telah berlaku lebih
dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
paling lambat sudah dilakukan 1 (satu) tahun
sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

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

(2) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
dan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
telah diterbitkan sebelum ditetapkan PERDA ini
kurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkan diwajibkan melakukan Herregistrasi.

Peraturan Daerah llll mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah llll dengan



penempatannya dalam
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Juli 2002

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 Juli 2002

A. F ACHRI
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2002 NOMOR 36


