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BUPAH EMPAT LAWANG
PERATOKAN DAERAH KAHJTCATEN EMPAT IAWAHO

NOMOR i# TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TDHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

^ ^T** lfabUpaten Empat Lm"u* berkewajiban menjaminOto mventas, yang kondusif, memberikan kepastian h"
mehdung! kepentingan umum, dan memelihara Imgkxmgan hidupT '̂

b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam
pengawasan pengendalian, perlindungan dalam Z^TL^Z
^Z^Z^^ —— yang ^^

c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penzxnan sesuai dengan asas-asas umum pemerintSan y3^£
r^ntlan^ memberi ^d™**> ** mas^aJdSpenyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka
diperlukanpengaturanhukumyangmendukungnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan.

(1) r^ lt<S^ (6) Undang"Undang Dasar Negara Republik Indonesia
lanun 1945;

(2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu;

JL Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Telp./Fax. (0702) 21007 Kode Pos 31453



letapkan

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun oni^t *
(Lembaran Negara ZouJ^a ^ Pemerinta1^ Daerahv cui iNcgdra Kepublik Indonesia Tahun 9m a. m
Tambahan Lembaran Negara Republik tadoneS 5587^ "T" "'
telah beberapakali di ubah, terakhir dengJ uXnfn'^ T™™

Repubkk ssi^t:r pnbanm Negara
Negara Republik Jndonesia Nomor S679T ' ^^ Umtaran

(S> ^Tf, DaCra!D KabuPaten E»Pat Lawang Nomor 39 Tahun 2008
CI™ PemCrimahan *"« ""*« *—*» •Sbupaten8

(6) sc^kest Empat uwang Nomor is—»»
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tah„n ,n,a

^/ZITZITf" °aerah Kab™ ^"anMomor 4 lanun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tnt» v
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang J*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKO.AN RAKVAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
Dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

2.

3.

4.

Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdin dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.



5 B^JZZ"£%*ZTnan Terpaduyangaela"~
f-inanrerpadultUXarwTnr ""* ""' *"*—

o. Izm adalah Keputusan Tata iiccho m
seseorang atautadln ,U»f ,* ?"" yang diberikan kePada~£L dasar ^^TZ^pe^ hu^

" SSS^S^J-- — P—nggaraan
8 s^*Sfs^rdisebut Retribusi adajah -~

tingkat kepatuhan ternadap hulm ^ ^ ditetapkan
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan „.

•2-•>»« _ «,j„ u xs.tri"i'nns;
pendelegasian wewenang. s menaapat

13'XZ^Tr? «fc»i«nya disebut aparat adalah para
S't PegaWm dldalam Satuan k<^a Perangkat daerah yang
berkaitan dengan proses penyelenggaraan perizinan.

14. Tim Kajian Teknis Perizinan adalah aparat penyelengara yang daoat
membenkan rekomendasi perizinan P

15' b^nnya3 **" Pr°SeS Pe™ "^ Waya retribuai <>»
16'^,iain7a mempakan "^ ata» ^gala pengeluaran yangdperlukan dalam mendukung atau menunjang segala tindakan yang

d. bebankan kepada pemohon/pelaku usaha untuk memproses hinggf
sampai penerbitan perizinan yang dimaksud.



AZAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

D^CstnrCPeri2inan •«-»-— ^rdasarkan asas :
b. keterbukaan;
c. partisipasi masyarakat;
d. akuntabilitas;
e. kepentingan umum;
f. profesionalisme;
g. kesamaan hak, dan
h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup
Pasal3

(l)Unyang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan
wajib dan urusan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang

(2) Ruang hngkup pengaturan penyelenggaraan perizinan melLti •
a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghanusanPenggabungan, penyederhanaan dan^pahanST '
b. pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori- '
c. prosedur perizinan; '
d. penyelenggaraan perizinan;
e. standar pelayanan perizinan;
f. peran serta masyarakat; dan
g. penegakan hukum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :
a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha-
b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan

masyarakat.

c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas
pelayanan;

d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan
kualifikasi dan katagori;

e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah
terhadap kebijakan perizinan; dan

f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar
instansi dalam penyelenggaraan perizinan.



Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu •

" SET tingkat kepuasan masyarakat terhadap pei~
berkurangnya konflik dan sengketa hukum-
tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat
daerah dalam penyelenggaraan perizinan. Perangkat

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN
Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai •
a. instrumen pemerintah;
b. yuridis preventif;
c. pengendalian;
d. koordinasi;
e. pengawasan publik; dan
f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

" SrrTP?merintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk
mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat

b. Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk: P y

(1) mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu-
(2) mengatur pada perbuatan individual;
(3) memberikan perlindungan hukum; dan
(4) melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya

lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal8

(1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran
persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencantumkan norma.

a.

b

c.

d



Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal a u ,
dimaksudkan untuk • aaiam Pasal 6 huruf c

a»£^j£s5Xrs dTp"sosia1'b. meng^rangi kerugian padaP-JUS^tSX
Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 w.* „
dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasik™"^fdan suZ
perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah substans!

Pasal 11

(1) Fungs; pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf
e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan !>,
luasnya kepada masyarakat untuk berperan JS^T^,^""
ayluTdrk kngSJ PengaWaSan PUWik •**—» «SI'padaayat (1) dilakukan dengan cara •

E^T" kemandirian' keberda*aa" —• dan
menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat-

d. memberikan saran pendapat; dan
e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

a

b.

c.

Pasal 12

S ^aPatan, ^"^ Seba§aimana dimaksud dalam Pasal 6huruf fdimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. aengan

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Bagian Pertama

Subjek Perizinan
Pasal 13

(1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan

badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Objek Perizinan
Pasal 14

(1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau h*Ha
dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu ^ ^

(2) Kritena sebagaimana dimaksud pada avat m m»n«.,*j i

am—r d— -5 ^Krtr^i
b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan-
c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang •
a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
b. dasar hukum pemberian izin;
c. subjek izin;

d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasanpembatasan dan syarat-syarat; dan Pembatasan-
e. Pemberian alasan penerbitan izin; dan hal-hal lain yang terkait

dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggarL perizSn
dan/atau peraturan perundang-undangan. Perizinan

BAB VI

PENATAAN PERIZINAN
Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara :
a. penghapusan;

b. penggabungan;
c penyederhanaan; dan
d. pelimpahan.

Bagian Kesatu

Penghapusan
Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib
dilakukan terhadap perizinan yang :
a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menghambat investasi; atau
c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi



Bagian Kedua

Penggabungan
Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 few u •
dilakukan terhadap jenis perizinan yang- 6 hUmf b WaJlb
" Sat^Sn! tUJUan' fUngSl' SUbStansi> da» P-sedur dengan
b. inkonsistensi;
c tumpang tindih; dan
d. pertentangan.

Bagian Ketiga
Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 humf

Bagian Keempat
Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 feimf a *t , ,
terhadap jenis perizinan yang denean nerLh , dilakukan
dampak kegiatannya relat^Wi f P**™1**1**1 karena luas lingkup

Pasal 21

dengan Peraturan Bupati; JUt
(2) Ketentuan mengenai penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan
SST^ST"1 Pasal 19 dan pasal 20—«55

BAB VII

PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN
Pasal 22

(1) Perizinan dikelompokan menurut:
a. Klasifikasi; dan
b. Kategori.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
a. usaha; dan

b. non usaha.

(3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
a. reklame;

izin:



•

b. pemanfaatan ruang;
c. lingkungan hidup;
d. kepariwisataan;
e. penanaman modal;
f- pertanahan;
g. sumber daya air;
h. konstruksi;
i. Perhubungani;
j. komunikasi;
k. pertanian;
1. peternakan;
m. ketenagakerjaan;
n. pendidikan dan pelatihan;
o. jasa boga
p. kesehatan;
q. sosial;

r. perdagangan;
s. perindustrian;
t. kebinamargaan;
u. lainnya

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin
Pasal 23

(l)Izin usaha sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 99 amt io, u ,
adalah izin yang bersifat komersial *** (2) hUmf a

(2) Izmnon usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat ,9) K» ru
adalah izin yang melekat nario nu- i • • y (2' huruf byang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua
Katagori Izin

Pasal 24

(1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait Hal*™ m. •*!,
ruan<* H»r, ™i« 8 terKait daJam mewujudkan strukturruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
pfhW bg^TT hidUP Seba8aimana dimak-d dalL Pasal 22 ayat(3) huruf badalah mn yang terkait dengan kesatuan ruang dengan
semUa benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasukmaTus"
dan penlakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

(3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

(4) Katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf
d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian



~t, kzt: T/.tnra aryang ditempatkan—*-<
keeua.idna^kanlhtmerin^ ^ ^ *" ^

151S5ESSSE5SdaJam PasaI 22 ayat (3» hu-oleh penanam n^^Z^^T*"^^^ m°da1' baik
untuk melakukan usana^i XanT T" m°dal aSi"gIndonesia. Jah Negara K«atuan Republik

(5) Kategori pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 . , ™
huruf f adalah izin yang terkait df„„„ , L ayat ,3'
dipunyai dengan JLm^t^S, "^** "^ ^

(7) Katagon sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat
zxzs&ssr«*—*•—- "£• *

(8) Kategori konsu-uksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (31
huruf hadalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagiin
rangkaian kegiatan perncanaan dan/atau pelaksanaan bTerta
SSSStoSTTup pekerjaan arsitcktura1' ** ^S.eiektnkal dan tata hngkungan masing-masing beserta kelengkaoann™
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik J^^P^
huSTnHThSP°rtaSi Sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 ayat (3)

noiKrJo t Tyangterkaitdengankegiatantr^P°rtasi. "(lO)Kategon komumkas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 „vat m
huruhj adalah izin yang terkait dengar.kegiatrtomun&asf ^ ' '(ll)Kategon pertaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (31

(12) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat Ml
huruf, adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan " "
^Cf mnagf:tanSeba8aimana dimakSUd daJam Pa^ 22 ayat(3) huruf m adalah mn yang berhubungan dengan tenaea kerJ
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja 8 J

(14)Kateg0ri pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (31
huruf nadalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pdadhT ' '
oadef°hJaSa b°ga SCbagaiman dim^-d daiam Pasal 22 ayat ("hurufoadalah • yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga

(16)Kategon kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (31
huruf padalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan '

(17) Kategori izin soisal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
huruf qadalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosfa

(18)Kategon perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat'(3)
huruf radalah izm yang terkait dengan kegiatan perdagangan.

(19)Katergon penndustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
™,„ S ki"yang terkait denSan k<=giatan perindustian.(20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur
tanah, dan jembatan.

(21(Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 25

Rincian jenis perizinan yang dimaksud dalam pasal 22 avat 1Hk^ a
di tetapkan dengan Peraturan Bupati. Y ^^ ^

bab vni

PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 26

Prosedur perizinan harus memenuhi :
a. persyaratan administrasi;
b. persyaratan yuridis;
c. persyaratan teknis, dan;
d. persyaratan manajerial.

Pasal 27

(1) Persyaratan aciministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek
ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan
untuk suatu usaha/kegiatan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
lap^fan^1"^^^ ^ diperlukan "^ menunjang kegiatan di

(4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi
tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WEWENANG PENETAPAN IZIN
Pasal 28

(1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.
(2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian atau
pelimpahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas
dalam penyelenggaraan perizinan, yang pengaturanya di atur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.



BABX

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
Bagian Kesatu

Kelembagaan
Pasal 29

(1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efektif H* r •
sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. ^ *" ^

(2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melavanani h^h • .
perizinan dilakukan oleh BPMPT atau L™U i ^ JCmS
pelimpahan kewenangan £5^^^S f"8 "**

dipimpm oleh pejabat setingkat eselon Il.a. ( j

Pasal 30

,\P^m^L?kunmen8adakan CValUaSi ^ a<™ P«'ay-an
6ZlTbu'an^r OTgan,SaSinya "^ bCTkaJa Pali"g ^at

(2) Penyelenggara wajib menyempumakan dan meninekatkan w„ ;
penyelenggaraan pelayanan perizman berdas^kan ha^T "^sebagaiman dimalsud pada ayat (1) Berdasarkan hasil evaluasi

(3)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan

(4) Sf^sscr^sSrdiii—
Mpldr^tTl3 'C^STS^zP*-*""Parian £~pll^tS^^JZT

terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 31

(1)dfurrnaPkanyelenggara ^ ditUSaskan P^ penyelenggara perizinandiutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya
(2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara

transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 32

(1) Aparat dilarang merangkap sebagai pengurus organoisasi politik yang
secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan
yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Peraturan
Daerah.



Pasal 33

Aparat dilarang meningggalkan tugas dan kewajiban berkenaan A.
Ts^fenrny%kecuaH mempunyai aiaJ £S5S£esah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum
yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskantar™
jawabatasposisiataujabatannya. ^anggung

Pasal 35

Aparat wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan
perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat ya^g beZnang
dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak llZZZl
dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. berwenang

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 36

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi •
a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan

perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam
Peraturan Daerah ini;

b. melaksanakan pelayanan perizinan;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan

perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah
maupun oleh Pemerintah Provinsi;
merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
mengelola informasi;

melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang
diajukan oleh pemohon izin;
menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

melakukan pengawasan;

mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-udangan

terkait perizinan;

1. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang
pentingnya pengurusan izin; dan

m. mengelola pengaduan masyarakat.

J



BAB XI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 37

(1,Sr? H^^ rUyUSUn dSn menetaPk- standar pelayananperizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggaraC
dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin- Selenggarakan

(2) Penyelenggara wajib menerapkan standar r*>W»„Q u •dimaksud pada ayat (1). Pelayanan sebagaimana

Pasal 38

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 avat
(1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meW
prosedur dan produk layanan perizinan. meliputi

Pasal 39

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban •
a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan

standar pelayanan yang telah ditetapkan-

^b3£* PCngadUan ^ Penerima ^yanan sesuai mekanisme yang
c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas

penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati;

d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa
pelayanan perizinan; 4S*cl*

e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas
dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizianan;

Pasal 40

(1) Menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar
S, Stan^ ^^ dan Standar WaktU yan§ Pengaturanyadiatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

(2) Penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar
pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 41

S^JT^ya^fjPeririnan ^bagaimana yang di maksud dalam pasal
37, 38, 39 dan 40 dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP)
yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Pasal 42

(DSetiap Penyelenggara Perizinan layak memperoleh insentif atau
Z^r^T SebUtan laJnnya SCSUai den^an kemampuandae2dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan
p'eltaT" ataS PrSSta5inya dalam P^lenggaraan S^

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif atau tunjangan atau
sebutan lainnya, dan pemberian penghargaan atas Tests"
mT^n88^,P;layaJlaJ1 PeriZina" -bagaimanagdimaksuaipadraTa(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

k!7el^T!'a t*^™™ Periztaan ^ib memiliki tata perilaku sebagaikode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut *
a. bertmdakjujur, disiplin, proporsional dan profesional-
b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
c. peduli, teliti dan cermat;

bersikap ramah dan bersahabat;
bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belif
ab;:spuanpdrdm dan dUarang ~™ ^^s^ £&
rgkprrang^tifpr=f.dan mampu — -**•

d.

e.

f.

g-

Pasal 44

(1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan
22ZS"•d daIam Peraturan Daerah ini dilJfakan —
a. pemberian peringatan;
b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
c pembayaran ganti rugi;
d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan-
e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu-
f. pemberhentian dengan hormat; atau
g. pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45

(1) Dalam peningkatan kualitas
peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.

penyelenggaraan perizinan diperlukan



(3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan alwe, n^- • •
(4) AktVmtrrntaT 1? ^ ^ ^^ST^(4) Akses informasi sebagaimana dimaaksud pada ayat (3) meliputi •a. ^an dan waktu dalam proses pengambilan ^utusa'n pemberian

b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknva
terhadap hngkungan dan masyarakat- aampaknya

(5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran pe^ nan
dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha ?

(6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelnggaran
dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ST
pada peraturan perundang-undangan aidasarkan

Pasal 46

(1,SZat t6rhadaP ^^^^ ™- dilakukan oleh
(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1,

dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan pemndang-undatin
maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan §Und&ngan

(3) Jerhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan in"
kepada Bupati, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD

(4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana
ssrtsfayat,(2) masyarakat dapat memberikan -fo=kepada Bupati, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau

BAB XIII

PENEGAKAN HUKUM
Bagian Kesatu

Pengawasan
Pasal 47

(1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati
(2) Bupati dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan

dTnST", /imakSUd Pada ^ (1) kePada p/abat ylTgditunjukdan/atau satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas
dan tanggungjawabnya. s

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati. J

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 48

Jenis sanksi administratif terhadap subyek izin meliputi
a. penolakan izin;
b. penundaan izin;



c pembekuan izin;
d. pembatalan izin;
e. pencabutan izin;
f. audit wajib;
g. peringatan;

h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
i. uangjaminan;
j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan-
k. paksaan pemerintahan;
1. uang paksa;
m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
n. denda administrasi;
o. disinsentif

Pasal 49

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sankS1
administrate apabila hasil dari pengawasan menunjukan adTya ^
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. ^

(2) Tmdak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat fl)
dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah " W

' 'S^d^:"^*1* S6bagaimana ^^ -* — W
a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi

baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkapyang harus disertakan oleh pemohon izin; Pelengkap
b. penundaan izin dilakukan apabila :

1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan
tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang ^
dipenuhi pemohon; dan J

2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan
kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin

c. pembekuan izin dilakukan apabila :
1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang

seharusnya menjadi kewajibannnya; dan
3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang

terdapat dalam persyaratan perizinan.
d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan

suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hokum dan/atau
kepatutan;

e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah tebukti
melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;

f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin
untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan
kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;

g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan
sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap
persyaratan izin dan/atau hukum;



h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak
Tsana^T ^^ "^ UmUk menghenUkan — kelatan

i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang
jamman itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam
pembenan izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu
kompensasi kerugian;

j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam
rangka upaya pencegahan;

k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk
melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup
outlet menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan
semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan
^IL^^ hUkUm °leh P—^gjawab

1. uang paksa dikenakan sebagai altematif untuk paksaan nyata-
m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari

uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penenggungjawab usaha
dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya
relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan
dengan biaya relatif kecil;

denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-
disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang
bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu
belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 50

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 51

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi
administratif kepada satuan kerja perangkat daerah.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sifat Sanksi

Pasal 52

(1) Sanksi administratifbersifat altematif atau kumulatif.
(2) Sanksi administratif dapat dikenakan altematif hanya terhadap jenis

sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.

n.

o.



(3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-
jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi
dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Kelima

Kriteria Pengenaan Sanksi
Pasal 53

Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada kriteria :
a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
b. ancaman bahaya terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya;
c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan

persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan

dampak; dan

e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah

Kabupaten yang memiliki keterkaitan dalam proses penerbitan
perizinan di berikan kewenangan untuk memberikan dan
mengeluarkan rekomendasi perizinan atau kajian teknis yang
dianggap perlu yang mekanismenya diatur dalam Standard Operating
Procedure (SOP).

b. Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau
penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Daerah yang
mengatur urusan pemerintahan masih berlaku kecuali ketentuan yang
mengatur penyelenggaraan perizinan.

(3) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan
Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan : Di Tebing Tinggi
pada tanggal : t*( Desember 2015
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