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a. bahwa dengan dibentuknya Pemerintah

Kota Lubuklinggau sebagai daerah

otonom berdasarkan Undang - Undang

Nomor 7 Tahun 2001 tentang



Pembentukan Kota LUbU~J-;1ggau,'l'.':;\ka
dalam rangka meningkalr\an PADKota

Lubuklinggau, dipandang perlu

melakukan upaya penertiban dibidang

pergudangan dengan mengatur kembali

tata cara Penyelenggaraan Wajib

Daftar Pergudangan;

)2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1965

tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 5Tahun 1962 ten tang Perubahan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960

tentang Pergudangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 31) menjadi Undang - Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2759 );

b. bahwa untuk upaya penertlban

dibidang pergudangan sebagaimana

dimaksud huruf a perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota

Lubuklinggau.

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Pergudangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 31, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1965 tentang Penetapan Peraturan .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 5Tahun 1962 tentang Perubahan

Undang - Undang Nomor 2 PRPTahun

1960 tentang Pergudangan menjadi

Undang - Undang ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2759 );

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,



Tambahan Lembaran Nt" a Republik

Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor

18 Tahun 1997 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 nomor

246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4048 );

~, ') 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota

Lubuklinggau ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4114);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 10Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258);



10. Peraturan Pemerintah Non. _25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

[' - 1an Persetujuan Bersama

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil;

PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU

TENTANGWAJIB DAFTARPE~GUDANGAN.

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 105 / MPP / Kep

/ 2 / 1998 tentang Penataan dan

Pembinaan Pergudangan;



2. Pemerintah Daerah adalah Pemeri lh Kota

Lubuklinggau.

10. Gudang a \h gudang sebagaimana dimaksud dalam

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1965, ialah suatu

ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan

tidak untuk dikunjungi oleh umum dipakai khusus sebagai

tempat penyimpanan barang - barang perniagaan.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.

11. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan

yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan

melalui pemanfaatan gudang mtlfknya sendiri, dan atau

pihak lain untuk mendu~<ung / memperlancar kegiatan

perdagangan barang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Lubuklinggau.

7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kota Lubuklinggau. 12. Tanda Daftar Gudang yang- selanjutnya disingkat TDG

adalah surat yang diterbitkan sebagai legalitas dalam

melaksanakan usaha pergudangan.

9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,

Fir.ma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta

bentuk usaha lainnya.

13. Daftar Isian Permohonan TDG adalah formulir

permohonan untuk memperoleh TDG yang harus diisi

dan ditandatangani pemilik gudang dan / atau penguasa

gudang.



(2) Klasifikasi' jlda Oaftar Gudang sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah :

a. TOG untuk gudang yang luasnya antara 36 M2 sampai

dengan kurang dari 2.500 M2" klasifikasi kecil;

Nama Gudang adalah TOGsebagai perizinan yang diterbitkan

oleh Pemerintah Oaerah.
b. TOG untuk gudang yang luasnya antara 2.500 M2

sampai dengan kurang dari 10.000 M2, klasifikasi

menengah; atau

Obyek Gudang adalah setiap perusahaan pergudangan baik

milik perorangal1 atau badan yang menjalankan usahanya di

wilayah daerah.

c. TOGuntuk gudang yang luasnya lebih dari 10.000 M2,

klasifikasi besar.

TOG berlaku selama 3 (tiga) tahun sepanjang gudang

sebagaimana dimaksud pad a pasal 1 angka 10, masih

dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

pergudangan dalam wilayah daerah wajib memiliki TOG

yang diterbitkan oleh Walikota.



a. gudang yang diperuntukkan untuk penyimpc barang-

barang untuk keperluan rumah tangga sendiri dan/atau

bukan barang-barang untuk diperdagangkan ;dan

b... bukti )to copy TOP atau Surat Izi n Usaha

Perdagangan ( SIUP) dan atau Izin Usahayang setara

dari instansi teknis berdasarkan Peraturan perundang

- undangan.

c. bukti foto copy perjanjian pemakaian atau

penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi

pengusaha yang menyewa / memanfaatkan gudang

pihak lain;

(1) Pendaftaran gudang untuk memperoleh TOG

sebagaimana dimaksud pasal2 dilakukan dengan mengisi

Oaftar Isian Permohonan TOGyang ditandatangani oleh

pemohon dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala

Oinas.

e. foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemilik /

pengusaha gudang; dan

(2) Oaftar Isian Permohonan TOG sebagaimana dimaksud

ayat (1) diajukan dengan melampirkan:

(3) Oaftar Isian Permohonan TOG, sekurang - kurangnya harus

mencantumkan :

a. bukti foto copy perizinan pendirian gudang dari

Pemerintah Oaerah;"'-:' .

a. nama dan alamat pemilik dan / atau pengusaha

gudang;



b. luas dan kondisi fisik gudang yang dibL" "l an dengan

Surat Keterangan atau perizinan dari instansi yang

berwenang;

(2) Apabila I ",elitian Daftar Isian Permohonan TDG dan

kelengkapannya belum lengkap dan belum benar,

Walikota melalui Kepala Dinas selambat - lambatnya 7

( tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar

Isian Permohonan TDG wajib melakukan penundaan

penerbitan TDG dengan pemberitahuan secara tertulis

kepada pemohon disertai alasan - alasannya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib

melakukan· perbaikan dan atau melengkapi

persyaratannya selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari

kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan

penerbitan TDG.

Seluruh foto copy dokumentasi yang merupakan lampiran

Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pasal

7 ayat (2) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan

akan dlkembalikan pada pemiliknya setelah penelitian

dokumentasi selesai.
(4) Apabila setelah j angka waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud ayat (3) pemohon tidak'dapat

memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, maka

Kepala Dinas menolak permohonan TDG yang

bersangkutan.
.,

(1) Selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung

sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan TDG

sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) secara lengkap

dan benar, Walikota melalui Kepala Dinas menerbitkan

TDG.

(5) Pemohon yang ditolak permohonan TDG nya dapat

:mengajukan kembali permohonan TDG yang baru.



(3) Untuk da ) melakukan penyimpanan sebagaimana

dimaksud ayat ( 2) pemilik dan atau penguasa gudang

wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan

Barang ( KPB) dari Dinas perindustrian dan Perdagangan.

(1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau

Badan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat

dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas

kewajiban sebagai stok / persediaan untuk memenuhi

permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga)

bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data /

pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan, stok /

persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk

dikategorikan sebagai permintaan;

Pemilik dan / atau pengusaha gudang sebagai penanggung

jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang

yang berada digudangnya kepada Walikota melalui Kepala

Dinas setiap 6 (enam) bula.n sekali, paling lambat tanggal15

Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari

tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan seLanjutnya.

(2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan

masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena

sifatnya memerlukan masa simpan danpenjuaLan relatif

lebih Lama, maka pemilik dan atau penguasa gudang

dimungkinkan mempunyai stok / persediaan berjalan

digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 ( tiga ) bulan;

(1) Pelanggaran atas ketentuan pasaL 2 dan pasal 3 dapat

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda

Daftar Gudang (TDG) dan tempat usahanya ditutup.



(2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 10 dan W'-ql 11 dapat

dikenakan sanksi administratif berupa penld6utan TOG

yang bersangkutan.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Oaerah diberi wewenang khusus sebagai

. penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang - Undang Hukum Aeara Pidana.
(1) Penyimpanan barang diluar ketentuan sebagaimana

dimaksud pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat

dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan

spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapatkan

keuntungan yang tidak wajar, karena itu terhadap usaha

perorangan atau Badan yang melakukan penimbunan

dapat dilakukan penyidikan.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini

adalah: .',

(2) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya

indikasi penimbunan barang oleh perorangan dan / atau

Badan, dilakukan oleh Pejabat Oinas Perindustrian dan

Per.dagangan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota

melalui koordinasi dengan instansi terkait.

a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan

tentang laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, meneari dan mengumpulkan mengenai

orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;



~
)dari orang

"""

c. meminta keterangan dan barang bu. h. mem\. .'_t seseorang yang berkaitan dengan tindak

pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

pidana dibidang retribusi daerah;

J. menghentikan penyidikan; dan

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

barang bukti tersebut; penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang

retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui penyidik



(1) Perusahaan yang telah memiliki TDG sebelum

diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik /

Penguasa gudang wajib mendaftarkan Daftar Isian

Permohonan TDG yang baru kepada Walikota untuk

selanjutnya digantidengan Tanda Daftar Gudang yang

baru.

Padasaat Peraturan Daerah ini mulai bff·taku1 maka--ketentuan

sebelumnya yang mengatur tentang Wajib TDG, dinyatakan

tidak berlaku .

(2) Tata cara dan persyaratan dalam rangka penerbitan TDG

yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap

mempedomani sebagaimana dimaksud pasal 7, pasal 8

dan pasal9.

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai

pelaksanaanya.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

pergudangan yang mempunyai kekhususan seperti

minuman beralkohol dan lainnya untuk perizinannya

diatur tersendiri.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,. 4 erintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Dit€tapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2005

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 05 April 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
.' -

TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C


