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bahwa dalam rangka pembinaan usaha industri
dan perdagangan oleh Pemerjntahan Daerah
perlu diatur lzin Usaha Industri, lzin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk
ditetapl€n dalam suatu Oanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-
kota Besar dalam Lingkungan DaeEh Propinsi
Sumatera LJtara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
LembaEn Negara Nomor 1092);
Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274),
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
LembaEn Negara Nomor 3502);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3587);
Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun '1995 Nomor 74, Tambahan
Lel:barar] Negara Nomor 3611);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2.

J

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak DaeEh dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4052);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Pmpinsi Daerah lstima^ra
Aceh sebagai Pro,/insi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran NegaE Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomot 114, Tambahan
Lembaran Negara l'.lomor 4134);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
DaeEh Tingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)i
Peraturan Pemeririah Nomor 13 Tahun 1995
tentang lzin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25,
Tambahan LembaEn Negara Nomor 3596)i
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kev,/enangan Pemerintah dan
Kev€nangan Propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Perryelenggaraan Pemerintiahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor. 4, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintiah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negard Nomor 4139);

12.

13.



16. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor44
Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan
Peraturan perundang-undangan dan Berfuk
Rancangan Undang_undang, Rancanqanperaturan pemerintah dan Rancangan Keputu&nprcsiden (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70)i

Ilengan persetujuan beGama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

M€netapkan: qANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG tZtN
USAHA INDUSTRI, |zIN USAHA PERDAGANGAN
DAI{ TANDA DAFTAR PERUSA|{iMN.

BAB I
KETE TUAI{ UMUM

pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Koia Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta

perangl€t Daerah Otonom lainnya sebagai badan
eksekutif Kota.

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas perindustrian dan

Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrlan

dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang

mengolah bahan mentah, bahan baku, barana
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7.

8.

setengah jadi, dan atau barang jadi menJadi
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan incjustri yang nilai
investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha di bawah Rp. 1.000.000.000,-.
Perusahaan industri adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
lzin Usaha Industri yang selanjutnya disebut lul
adalah izin yang diberikan untuk dapat
melaksanakan kegiatran usaha industri.
Jenis Industriadalah bagian suatu cabang industri
yang mempunl€i oiri khusus yang Eama dan atau
hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam
proses produksi dan merupakan bagian dari jenis
industri.
Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutrrya
disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas
produKi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari
kapasitas produksi yang telah diizinkan
Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli
barang atau jasa yang dilakukan secara terus
menerus dengan tujuan pengalihan hak atas
barang atau jasa dengan disertai imbalan atau
KOmpensasr.
Surdt izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disebut SIUP adalah Surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
Perusahaan adalah suatu bentuk usaha usaha
yang menjalanlcn setiapjenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan yang bertuluan untuk
memperoleh keuntungan dan atau laba.
Perubahan Perusahaan adalah melipdi
perubahan dalam perusahaan yang meliputi
perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusaha-
an, Alamat Kanior Perusahaan, Nama Pemilild
Penanggung Jawab, Alamat Pemilild Penanggung
Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih

10.

11.

12.

13.

14.

15.



16.

(netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang
UMUM-
Daftar Perusahaan adalah danar catatan rcsmi

yang diadakan menurut alau berdasarkan
ketentuan qanun ini dan atau peraturan pelak-
sanaannya dan memuat hal-hal, yang wajib
didaitarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan
oleh Dinas.
Pemeriksaan adalah seEngkaian kegiatan untuk17.
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
atau keterangan lainnya dalam ranglG pengawas-
an kepatuhan pemenuhan ke\ /ajiban memperoleh
jzin usaha induslri, izin usaha perdagangan dan
tanda daftar perusahaan.

18. Penldikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Perryid'k Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidiK untuk mencari serta
mengumpulkan buKi t€ng dengan buKi itu mem-
buat terang tindak pidana dibidang retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan
tersgngkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian zin usaha industri, izin usaha
perdagangan dan tanda dafrar perusahaan adatah
untuk mengatur dar/atau menata jenis usaha di Kota.

Pasal 3

Tu.,uan pemberian izin usaha industri, izin usaha
perdagangan dan tanda daftar perusahaan adalah
untuk mewujudkan tertib usaha baik darisegi tujuan,
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ienis usaha maupun dalam hubungannya dengan
'perkembangan dunia usaha.

8AB lll
PERIZINAN USAHA INDUSTRI

Pasal 4

(1) Setiap pendirian Perusahaan Industn dengan nilai' 
investasi Rp. 200.000,000- (dua ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha'
waiib memiliki izin usaha industri dari Walikota

{2) seiiap Perusahaan Industriyang termasuk dalam
' 'kelomDok industri kecil dengan nilai in\€stasi

perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5 000 000'-
itima iuta rupiah) sampai dengan
Ro. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak ter-
misuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib
memDeroteh tanda daftar industri dariWalikota

(3) Setiap Perusahaan Industriyang termasuk dalam' 
kelomook Industri Kecil dengan nilai Invesiasi
oerusihaan seluruhnya di bawah Rp 5.000 000'-
ilima iuta rupiah) tidak termasuk tanah dan
ianounan tenioat usaha, ttdak wajlb memperoleh
tand; dafrar industri dan Walikota kecuali bila
dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

f4) Tanda dafrar industri yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberlakukan
sebagai izin usaha industri,

(5) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaF
' mana drmaksud dalam ayat (1), ayat (2)' dan {3)

kepada Dinas atau pejabat yang dtunjuk.
(6) lzin sebagaimana dimaksud oalam ai€t (1)' avat

(2), dan (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.



(1)

PasalS

lzin usaha industri sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1), dan (2), memuat ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh
pemegang lzn.
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam afat (1) adalah :
a. perusahaan wajib menyampaikan laporan

informasi industri dengan mengisi formulir
model Pdf-lll-lK pada setiap tahun paling
lambat tanggal 3l Januai tahun berikutrrya;

b. tidak menggunakan Bahan Bahaya dan
Beracun (B3);

(2)

menjaga lingkungan dengan UKL dan UPL;
tidak memproduksi ka6et dan compact disk(CD)
yang qr|arang;

e tidak melakukan pembajakan atas hak-hak
kekayaan inteleldual;

I perusahaan wajib memperbaharui izin apabila
perusahaan dipindah tangankan; dan atau
teriadi oerubahan nama dan atau merek
perusahaan dan atau terjadi perubahan bidang
usaha dan atau terjadi perluasan usaha,

g. Perusahaaan waiib melaoorkan kepada pejabat
berwenang apabila perusahaan tidak lagi
beroperasi atau ditutup,

h. Pemindahan lokasi industri wajib memiliki
persetuluan tertulis terlebih dahulu dari
walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk yang
memberikan lul atau TDI baik di lokasi lama
maupun lokasi baru.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh lul bagi Perusahaan Industri
yang jenis industrinya termasuk kelompok Usaha
lndustri dengan Komoditi Industri yang proses
produKinya merusak ataupun membahayakan

c.
d.
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12)

(3)

(4)

(5)

lingkungan serta menggunakan Sumber Daya
Alam secara berlebihan haru8 melalui Tahap
Persetuiuan Prinsio dari Walikota.
Walikota dapat melampahkan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada
Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
Pengelompol€n jenis Industri yang memperoleh
lul harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Perusahaan Industri y'ang telah memperoleh lul,
dalam jangka waKu 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal diterbitl€n lul wajib mendafrarl€n
perusahaan dalam Daftar Perusahaan.
Persetujuan Prinsip dibeikan kepada Perusahaan
Industri untuk langsung dapat melakukan
persiapan-persiapan dan usaha pembangunan,
pengadaan, pemasanganlinstialasi peralatan dan
lain-lain yang diperlul€n.
PerEetujuan Prinsip bul€n merupakan izin untuk
melakukan produl€i komersial.
lzin Usaha lnduEtri ),ang melalui Tahap Per-
setuiuan Prinsip diberil€n kepada Perusahaan
Industri yang telah memenuhi ketentuan per-
undangan yang berlaku seperti antara lain lzin
Lokasi, Undang-undang Gangguan disertai
Analisis llengenai Dampak Lingkungan (UKL),
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah
selesai membangunan pabrik dan sarana produksi
serta telah siao berDroduksi.

Pasal 7

lzin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan
berdasarl€n permohonan.
Tata Cara permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

(6)

o)

(1)

(2)

1lo



(3)

(4)

Walikota harus sudah menerloitkan izin sebagai-
mana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja seiak
permohonan dtnyatakan lengkap.
Apabila permohonan yang sudah Iengkap per-
syafttannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) namun izin belum diberikan, maka per-
mohonan izin dianggap sudah dikabulkan.

Pasal I

Permohonan izin usaha industri diajukan dengan
melengkapi persyaratan :
a. surat permohonan yang diajukan kepada Walikota

c/q. Disperindag yang ditanda tangani oleh
pemohon dengan membubuhi materai secukupnya;

b. tanda buKi pembayaran retribusj izin usaha industri;
c. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
d. pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3

(tiga) lemhr;
e. photo copy aKe pendirian perusahaan beserta

semua perubahann!€ !.ang disahkan oleh Notaris
serta buldi pendaftaran di Pengadilan;

t photo copy AKe Pendiian Koperasi besera semua
perubahannya yang disahl€n oleh pejabat yang
berwenang;

g. photo copy Pengesahan menieri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia apabila badan Usaha tersebut
Perseroan Terloatas;

h. photo copy izin prinsip bagi jenis industri yang
diharuskan melalui tahap persetujuan prinsip atau
perusahaan industri yang tidak berlokasi di
Kawasan Industri/Berikat;

i. photo copy Nomor Pokok Walib Pajak (NPWP)
pemohon;
photo copy izin gangguan yang masih berlaku;
photo copy Surat Keterangan lzin Tempat Usaha;

)
k
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I photo copy Surat lzin Kesehatan dari Dinas
Kesehatan untuk usaha makanan dan minuman.

m. Surat Rekom Camat

Pasal 9

lzin usaha industri sebagaimana dimaksud pada pasal
5 ayat (2) huruff dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. dipindah tangankan; dan/atau
b te;iadi Derubahan nama dan/atau merek perusaha-

an; dar/atau
c. terjadi perubahan bidang usaha.
d. Terjadi perluasan usaha.

Pasal 1o

(1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan
melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas
produKi yang telah diizinkan sesuai lul yang
dimiliki, wajib memiliki lzin Perluasan.

(2) Tata cara permohonan lzin Perluasan usaha
' 

Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.

13) lul dan lzin Perluasan untuk Perusahaan l\lodal
Asing masa beriakunya diberikan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun
1967 Jo. Nomor '11 tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Asing serta pelatu|an
pelaksanaannya.

BAB IV
PERTZINAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 'l l

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan wajib memperoleh Surat lzln
Usaha Perdagangan dari Walikota



{2)

(4)

Surat lzin Usaha Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. SIUP Kecil,
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar.
Walikota dapat melimpahkan v/e\.venang sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan
kekayaan bersih baik karena peninglGtan maupun
penurunan yang dibuKrkan dengan Akta Perubahan
dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan
SIUP

Pasal 13

(1) Perusahaan yang dibebaskan dan kewajiban
memperoleh SIUP adalah :
a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam

menlalankan kegiatan usaha perdagangan
mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat,

b. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhl
ketentuan sebagai berikut;
1. Idak berbentuk Badan Hukum atau Per-

sekutuan; dan
2. Diurus, drjalankan atau dikelola sendiri oleh

pemiliknya atau dengan memp€rt(e4akan
anggota keluarganya/kerabat terdekat.

c. Pedagang keliling, pedagang asongan,
pedagang pinggrr jalan atau pedagang kaki
ltma.

(2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud
daiam ayat (3) dapat dibenkan SIUP aoabrla
dikehendaki yang bersangkutan.113



Pasal 14

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP
dalam jangka waKu 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan
oerusahaann\€ dalam Daftar Perusahaan sesuai
dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal l5

(1) Surat izin usaha perdagangan sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (1) memuai
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan
dipatuhi oleh pemegang lzin.

(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana djmaksud
dalam ayat (1) adalah :
a. pemilik atau penanggung jawab waiib

menyampaikan laporan kegaatan usaha
perdagangan dua kali dalam setahun dengan
jadwal untuk semester pertama paling lambat
30 Julidan untuk semester kedua paling lambal
tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP
menengah dan besar, untuk SIUP kecil satu
kali dalam setahun, selambatJambatnya
tanggal 31 Januari tahun berihdnya;

b. tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan
Be4angka Komoditi;

c. tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain
yang tercantum dalam SIUP:

d. tidak melakukan kegiatan usaha penggandaan
uang dengan sistem Multl Level Marketing
(MLM}.

Pasal l6

(1) Surat izin usaha perdagangan sebagarmana
dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diberikan
berdasarkan permohonan atas nama pemohon.

l l4



(2)

(3)

(4)

Tata Cara permohonan sebagarmana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.
Walikota harus sudah menerbitkan izin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
selambatjambatnya 12 (dua belas) han kerja
seJak permohonan dinyatakan lengkap.
Apabila permohonan yang sudah lengkap
pe6yaratan nya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) namun zin belum dibenkan, maka
permohonan izin dianggap sudah dikabulkan.

Pasai 17

Permohonan surai izin usaha perdagangan diajukan
dengan melengkapi persyaratan :
a. surat permohonan yang diajukan kepada Walikota

c.q. Dinas yang ditanda tangani oleh pemohon
dengan membubuhi materai secukupnya,

b. photo copy Alde pendirian perusahaan beserta
semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris
serta bukti pendaftaran di Pengadilan apabila badan
usaha tersebut berbentuk Perusahaan Persekutuan,

c. photo copy Penge€ahan menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia apabila badan U€aha tersebut
berbentuk Perseman Terbatas;

d. photo copy AKe Pendirian Koperasi beserta semua
perubahanrrya yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

e. photo copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pemohon,
I pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3

(tiga) lembar;
Nomor PokokWajib Pa.iak (NPWP) pemohon;
photo copy lzin Gangguan yang masih hrlaku;
photo copy Surat Keterangan lzin TemDat Usana.
tanda buKi Dembavaran retribusi izrn usaha
perdagangan;

k. Neraca Perusahaan:

h.
i .
j

l t5



Pasal 18

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewaliban
memperoleh SIUP sebagaimana cjlmaKsud pada
Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan
SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan
dengan menyampatkan Sural Permohonan SIUP
dengan melampirkan :
a photo copy KTP pemiliuDireKur Utama/

penanggung jawab; dan
b. photo copy Surat Keterangan Domisili dai

Kepala Desa/Lurah setempat.
(2) Pedagang kelaling, pedagang asongan pedagang

pinggir jalan atau pedagang kakl lima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan dengan menyampalkan
photo copy KTP dan surat keterangan darj
Lurah/Kepala Desa setemPat.

(3) Photo copy KTP sebagaamana drmaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna
penelitian dan akan dikembalikan setelah
penelitian selesai.

Pasal 19

(l) Perusahaan yang akan membuka kantor
cabang/perwakilan perusahaan di kota wajib
melapor secara tertulis kepada Walikota c.q.
Dinas.

{2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaF
mana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri
dokumen sebagai berikut :
a. thoto sluP Perusahaan Pusat;
b. photo copy AKe Notaris atau buKl lainnya

tentang pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan:



(3)

c photo copy KTP Penanggung Jawab Kantor
Cabang Perusahaan ditempat kedudukan
Kantor Cabang Perusahaan;

d. photo copy Tanda Dafiar Perusahaan (Kantor
Pusat):

e. photo copy SITU dari Pemerintah Daerah
tempat kedudukan Kantor Cabano baoi
kegiatan Usaha Perdagangan yang drpersyarai,
kan SITU berdasarkan ketentuan Undano-
Undang Gangguan.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tehitung
sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
secara Iengkap dan benar, Bupati atau waljkota di
tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan
Perusahaan mencatavmendaftarkan dalam Buku
Laporan Pembukuan Kantor Caba ng/Perwakrla n
Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan. cap
stempel pada copy SIUP Perusahaan pusat
sebagai bukti bahwa SIUP tersebut bertaku juga
bagi Kantor CabanglPefttakilan Perusahaan.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila
melakukan Ferubahan perusahaan wajib meng-
ajukan permohonan pemecahan SlUp kepada
Walikota c.q Kepala Dinas selambaflambatnya
3 (hga) bulan terhfiung sejak drlakukan perubahan
Dikecualikan dari kewajiban mengaiukan per-
ubahan SIUP sebagaimana dimasud dalam
ayat (1) :
a. SIUP kecil yang akan mengadakan perubahan

modal dan kekayaan bersihnya sehingga
melebihi dari semula, tetapi tidak metebihi
Rp. 200.000.000 (dua |atus luta rupiah) tidak
lermasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan
modal dan kekayaan bersih sehingga menjadi

(1)

(2)
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(3)

(1)

(2\

(1)

lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp
500 000.000,- (lima ratus juta Rupaah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perubahan Perusahaan yang tidaktermasuk pada
Pasal 1 angka (15) waJib melaporkan secara
tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas tanpa
mengganti/merubah SIUP yang sudah diperoleh.

Pasal21

Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan
hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan
pergantian SIUP secara tertulis kepada walikota
untuk memperoleh SIUP baru.
Permohonan penggantian SIUP yang hilang atau
rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan dengan ketentuan sebagai berikut,
a. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 15. '16. 17

dan 18;
c. melampirkan Surat Keterangan hilang dari

Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang,
d. melampirkan SIUP asliyang rusak

Pasal22

Perusahaan pemegang SIUP Kecil, kecuali
perusahaan yang modal dan kekayaan bersih di
bawah Rp. 50.000 000,- (l ima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, wajib menyampaikan laporan tertulis
kepada Walikota c.q Kepala Drnas mengenar
kegiatan usaha setaap satu tahun sekali
selambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya
Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan
SIUP Besar wajib menyampaikan laporan tertulis
mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua)
kali dalam setahun, selambat-lambatnya setiap
tanggal 31 Julr dan 31 Januaritahun berikutnya
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Pasal 23

Perusahaan yang telah mempefoleh SIUP wairb
memberikan data/infofmasi mengenat kegiaran
usahanya apabila diminta sewaldu-waKu oleh
Walikota atau Dinas.

Pasal 24

(1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagr
melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6
(enam) bulan berturut-turut atau menutup
perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis
kepada Walikota disertai dengan alasan-alasan
penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

(2) Berdasari€n laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Walikota mengeluarkan Keputusan
Penutupan Perusahaan.

Pasal 25

Surat lzin Usaha Perdagangan sebagaimana
damaksud pada pasal 9 ayat (1) dinyaiakan tidak
berlaku apabila i
a. dipindah tangankan; dan/atau
b. tetadi perubahan nama danlatau mereK

perusahaan; dan/atau
c. Perluasan bidang usaha.

BAB V
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 26

(1) Setiap Perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar
Perusahaan dari Walikota.

119



{2) Walikora dapat melimpahkan wewenang sebagaF
mana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala
Dinas atau pelabat yang dituniuk.

{3) Tanda Daftar Perusanaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bedaku selama 5 (lima) tahun.

?asal27

(1) Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dikeluarkan berdasarkan
Dermohonan Dendaft aran.

(2). Tatacara permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
KeDutusan Walikota.

Pasal 28

Permohonan tanda dafrar perusahaan diajukan
dengan melengkapi persyaratan :
a. Surat permohonan yang diajukan kepada Walikota

c.q. Dinas fang ditanda tangani oleh pemohon
dengan membubuhi materai secukupnya;

b. photo copy Kartu tanda Penduduk (KTP) pemohon;
c. photo copy tanda buKi pembayaran uang Adminis-

trast tanda daftar Perusahaan;
d. photo copy AKe pendinan perusahaan beserta

semua perubahannya yang disahkan oleh Notar's
serta buKi pendaftaran di Pengadilan;

e photo copy Pengesanan menteri Kehaktman dan
Hak Asasi Manusia apabila badan Usaha tersebut
Perseroan Terbatas;

t photo copy Pengesahan dari pejabat yang ber-
wenang apabila badan Usaha tersebut berbentuk
Koperasr,

g. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon
h. photo copy Surat Keterangan lzin Tempat Usaha;
i. photo copy Surat lzin Gangguan.
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BAB VI
SANKSI ADItJlINISTRASI

Bagian Pertama
Peringatan, Pembekuan dan pencabutan lzin

Usaha Industri

Pasal 29

Perusahaan Industri dapat dib€ri p€ringatan secara
tertulis atau dibekukan atau dicabut lul oleh Walikota
atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

(1) Peringatan s€card tertulis sebagaimana dimaksud
pada Pasal 29 diberikan kepada Perusahaan
Industri aDabila:
a. melakukan perluasan usaha tanpa memilikiizin,
b. belum melaKanakan pendafiaran dalam Dafrar

Perusahaan sebagaimana djmaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 26.

c. tidak menfampaikan Informasi Industri sebagai-
mana dimaksud pada Pasal 23 atau dengan
sengaja menyampatkan Informasi yang tidak
brenar,

d. dilakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan
tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (2) huruff:

e. menambulkan kerusakan darvatau pencemaran
akibat kegiatan usaha industrinya terhadap
lingkungan hidup yang melampaur baKU mutu
lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan
pe.aturan perundang-undangan yang berlaku,

t mengunakan bahan bahaya dan beracun (83),
g. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lul
atau TDI yang telah diperoiehnya,
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(21

(1)

h. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat
yang oeMenang araupun pemegang Hak
Kekayaan InteleKual bah\€ perusahaan
industri tersebut melakukan pelanggaran Hak
Kekayaan InteleKual.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri
sebanyak 3 (tiga) kali bertuM-turut dengan
tenggang waKu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 3l

Pembekuan lul terhadaD Perusahaan lndustri
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan
apabila;
a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah

mendapat peringatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 30 ayat (l).

b. sedang dipenksa dalam sidang Badan per-
adilan karena dldal$/a melakukan pelanggaran
Hak Kekayaan InteleKual.

Pembekuan lul bagi Perusahaan Industri sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6
(enam) bulan tefiitung sejak langgal dikeluarl€n-
nya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha
lndustri.
Pembekuan lUl bagi Perusahaan Industrisebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai
dengan ada Keputusan Badan Peradjlan yang
berkekuatan hukum tetao.
Apabila dalam masa pemberian izin Perusahaan
Indushi yang bersangkutan telah melakukan
perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan
dalam Oanun ini, izinnya dapat diberlakukan
kembali.

(2)

(3)

(4)
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Pasal 32

(1) Pencabutan lul sebagaimana dimaksud pada Pasal
29 dilakul€n apabila :
a. lL,l dikeluarkan berdasarkan keterangar/data

yang tidak bena. atau dipalsukan oleh peiusaha-
an yang bersangkutan;

b. Pe.usahaan Industri yang bersangkutan tidak
melakulGn p€rbaikan sesuai ketentuan yang
berlaku setelah melampaui masa pembekuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal3l ayat (2);

c. Perusahaan industri yang bersangkutan mem-
produksi jenis industri tidak sesuai dengan sesuai
dengan ketentuan SNI wajib;

d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah
duatuhi hukuman atas pelanggaran HKI oleh
Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;

e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar
kelentuan peraturan perundang-undangan yang
memuat sanksi pencabutan lljl.

(2) Pencabutan lul dilakul(an setelah mendapat
peringatan tertulis s€bagaimana dimaksudkan pada
Pasal 30 a)'at (2).

Bagian Kedua
Peringatan, Pembekuan dan pencabutan Sulat lzin

Usaha Pcldaqangan

Pasal 33

Perusahaan dapat diberi peringatan secara tertulis atau
dibekukan atau dicabut SIUP oleh Walikota atau KeDala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk-

Pasal 34

(1) Pe ngatan secara teriulis sebagaimana dimaksud
oada Pasal 33 diberikan kepada Perusahaan
apap|a:
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a. trdak melakukan ke\r'lajiban sesuai ketentuan
pada Pasal 12, Pasal 14, Pasat .15, pasal 20
ayat (1) dan Pasal 21;

b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai
dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan
Jenis barang4asa dagangan utama yang
tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh,

c. belum mendafrarkan Perusahaan dalam Daftar
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 14;

d. adanya laporan/pengaduan dari P€jabat yang
berv€nang ataupun pemilik dan atau
pem€ang Hak Kekayaan lntelektual bahwa
perusahaan yang bersangkutan melakukan
pelanggaran Hak Kekayaan lntelektual;

e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang
berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

(2) Peringatan iertulis sebagaimana dimaKud dalam
ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri
sebanyak 3 (tiga) kali bertunjtlun.lt dengan
tenggang waldu masing-masing 1 (satu) bulan.

pasal 35

(1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan
apabila :
a tidak mengindahkan peringatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2\,

b melakukan kegaiatan usaha yang patut diduga
merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan
bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis
barang/jasa dagangan utama yang tercantum
dalam SIUP yang telah diperoleh;

c sedang diperiksa di sidang pengadilan karena
didakwa melakukan pelanggaran Hak
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Kekavaan lnteleKual. dan atau melakukan
tindak pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan
dibekukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
perusahaan terebut dilarang untuk melakukan
kegiatan usaha Perdagangan.

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

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) huruf c
berlaku sampai adanya Keputusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) SIUP yang telah dibekukan dapat dibe akukan
kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan;
a telah menginadahkan peringaian dengan

melakukan perbaikan dan melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam
qanun rnl;

b. dinyatakan tidak tebuldi melakukan pelang-
garan HKI dan atau tidak melaukan tindak
pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaKud pada Pasal
33 diiakukan apabrla :
a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data

yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang
bersangkutan aiau tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 17,

b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan
perbaikan setelah melampaui batas waKu
pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35
ayat (3).
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d.

perusahaan yang brsangklrtan telah dijatuhi
hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana dari
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
perusahaan yang bersangkutan melanggar keten-
luan peraturan perundang-undangan yang memuat
sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 37

(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat
mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari keta terhitung seiak
tanggal pencabutan SIUP.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan keberat-
an dapat menerima atau menolak permohonan
kebeEtan sec€ra teft ulia dengan alasan-alasan.

(3) Dalam hal pemohonan keb€ratan diterima,SluP
yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

Baglan Ketiga
Parubahan dan Penghapusar Tanda Daftar

Perusahaan

Pasal 38

Tanda Daftar Perusahaan atas nama suatu
perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Perubahan bentuk perusahaan; ata-
b. Pembubaran Perusahaan; aiau
c. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan

segala kegjatan usahanya; atau
d. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada

waKu aKa pendiriannya kedaluwarsa atau berakhlr
dan tidak diperpanjang; atau

e. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala
Kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan
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Pengadrlan Negeri yang telah memperoten
kekuatan hukum yang tetap

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena
kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaiman
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2),
Pasal 'll ayat ('1), dan Pasat 26 ayat (1) dapat
dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada afat (1)
adalah pelanggaran.

{1)

t2)

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

Selain Pejabat Polisi Negara Republik lndonesta.
Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu di
ljngkungan Pemerintah Daerah juga diberi
wewenang khusus sebagat penyidik sebagatmana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang bedaku.
Penyidik Pejabat Pegawat Negen Sipit sebagal
mana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
a. Melakukan pemeriksaan atas Keoena.an

laporan atau keterangan berkaitan dengan
tindak pidana dibidang izin usaha industri, izin
usaha perdagangan dan tanda daftar
perusahaan.
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b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang aiau
badan hukum yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang izin usaha industri, izin usaha
perdagangan dan tanda dafrar perusahaan.

c. Meminta keterangan dan bahan buldi dari
orang atau badan hukum sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang izin usaha
industri, izin usaha perdagangan dan tanda
dafrar oerusahaan.

d. Melakul€n pemeril€aan atias pembukuan,
catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang izin usaha industri, izin
usaha perdagangan dan tanda daftar
perusanaan.

e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti serta melakukan
penyitaan terhadap barang hasil pelanggaEn
yang dapat dijadikan buKidalam perkara tindak
pidana dibidang izin usaha industri, izin usaha
pedagangan dan tanda dafrar perusahaan.

i l\4eminia bantuan ahli dalam rangka
pelaKanaan tugas penyidil€n tindak pidana
dibidang zin usaha industri, izin usaha
p€rdagangan dan tanda dafrar perusahaan.

(3) Penyidik sebagaimana l€ng dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulain!,a penyidikan dan
memberitahukan dimulainya perryidikan dan
menyampaikan perryidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB IX
KETE}.ITUAN PERALIHAN

Pasal 4l

lzin Usaha Industri, Surat lzin Usaha Perdagangan dan
Tanda ffiar Perusahaan !€ng telah dikeluarkan
sebelum berlakunya Qanun ini, masih berlaku hingga
batas waKu tertentu sesuai dengan qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PEIIUTUP

Pasal 42

Hal-halyang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang
mengenai pelalGanaanya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, me-
merintahkan pengundangan Qnun ini dengan
penempatiannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh.

Dttetapkan dl Banda Ac€h
pada tanggal I Mei 2(,o4

18 RabiulAwal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH.

CadDto

DTs. H. SYARIFUDDIN LATIF
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Diundangkan di ganda Aceh
pada tanggal lO Mel 2OO4

m R.blul Awal 1,125

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Caprlxo

T. AISII'AR AZWANDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2(x)il tloMOR
7 SERI E NOMOR I.



PENJELASAN

ATAS

OANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2OO4

TENTANG

lzlt{ USAHA ll,lDUSTRl, lZlN USAHA PERDAGANGAN OAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Kegiatan usaha baikdi bidang industrimaupun perdagangan
di wilayah Kota Banda Aceh merupakan urat nadi perekonomian
nasional dan memiliki peran yang penting dalam menunjang dan
mendorong pertumbuhan dan pembangunan di s€gala seKor.

Pembinaan di bidang industridan perdagangan dalam skala
kecil dan menengah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang
b€rakibat pula dalam penyiapan pelayanan kepada para pelaku
usaha di bidang-bidang tersebut. Oleh Karenanya Pemerintah
Daerah m€nyedial€n perangkat hukum yang memadai dalam
rangkapembinaan dimal(sud.

Upaya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
dilaksanakan melalui sistem pelayanan Pemberian izin industri, izin
perdagangan dan tanda dafrar perusahaan.

Pembinaan usaha industri dan perdagangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian
dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan
penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional, aspek
pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam
pembangunan dan pengoperasian usaha industri dan perdagangan
sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan
Demberian izin dan Dendafiaran.

Pembinaan Perinzinan usaha dan pendafraEn usaha
ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, dan ketertiban dalam
menjalankan kegiatan usaha dan menjamin kepastian hukum dan
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kepastian usaha, serta mendorong profesionalisme pemilik usaha
baik dalam meningkatkan mutu pelayanan maupun dan daya saing
dengan tetap mengutamakan etil€ bisnis dan prinsitrprinsip hukum
yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 ter ang Pemerintahan Daerah dan Pe|aturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ks^€nangan Pemeriniah dan
Kev,enangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan
penataan dan pengatuEn kembali mengenai perizinan usaha
industri, perizinan usaha perdagangan, dan tanda dafiar
perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
AYat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukupjelas
A)'at (4)

Cukupjelas
Ayat (5)

Cukupjelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 5

A)€t (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 6
Ayat (1)

Cukup ielas
Ayat (2)

Cukuptsl6
Ayat (3)

Crlc]pFas
Ayat (4)

Ololp itas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup Fbs
Afat (7)

Cukup jehs
Pasal 7

Ayat (1)
Cukupjds

Al/lat (2)
Cul(lp lras

A),at (3)
Oiep lehs

A)rat (4)
Cukup JebB

Pasal 8
Cul(lpFlas

Pasal g
Cularp jehs

Pa€al 10
Art 0)

Cukup ielas
A}/at (2)

Cukup jelag
Pasal 11

Ayat (1)
Cul(,lp jelas

Ayat (2)
a. SIUP Kecil diberikan kepa& perusahaan dengan

nilai im/€stiasi seluruhnya sampai dengan
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Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. SIUP Menengah diberikan kepada perusahaan
dengan nilai in\€stasi seluruhnya di atas Rp.
200.000.000,- (dua ratus iuta rupiah) hingga
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. SIUP Besar diberikan kepada Prusahaan dengan
nilai investasi seluruhnya di atas
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (3)
CukuP ielas

Ayat (4)
Cukup ielas

Pas€l'12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat 0)

CukuP.ielas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup ielas
Pasal 15

A!,at (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
a. Cukup jelas
b. Perdagangan berjangl€ komoditi adalah per-

dagangan barang dengan pembayaran dimuka
dan barangnya diserahkan kemudian

c. CukuP jelas
d. Penjualan Be4eniang (Multi Level Marketing)

adalah suatu cara atau metode penjualan secara
be4enjang kepada konsumen melalui jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan
atau badan usaha yang mempslkenalkan barang
dan/atau jasa tertentu kepada sejumiah per-



orangan atau badan usaha lainnya s€cara
beriurut-turut yang bekerja berdasarl€n komisi
atau iuran keanggotaan yang u/ajar

Pasal i6
Art (1)

Cul(lp jelas
Ayat (2)

Culclp jelas
Ayat (3)

Culop Fhs
Ayat (4)

O.rkup jelas
RrsallT

Cukup ielas
Pa€al 18

Ay"t (1)
Cul(lP jelas

Alat (2)
Cukup tshs

Atat (3)
Cukup tsfas

Pasall9
A),at (1)

CukuP jelas
Alrat (2)

cukup ielas
Ayat (3)

Cukup.ietas
Pasal 20

Aliat (1)
Cukup jelas

Arat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Flas

Pasal 21
Ayat (t)

Cul(lp jelas
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A)€t (2)
Cukup jetas

Pagal22
A!'at (1)

, Cukupidas
r Al€t (2)

Cuhjp jela€
-, Pasal23

Orkup !{as
Pasal 24

Ayat (1)
Cul(,lp Jebs

Ayd (2)
Cukup Fla6

Pasal 25
CulrupJehs

Pa6al 26
Ayat (1)

qrkup jdas
Arat (2)

Culclp itas
Ayat (3)

Grl(lp jehs
Pasal2T

Arat (1)
Cukup jehs

Ayat (2)
.- Cukup jelas

l?rsal 28
Culup ielas

- l+rcal 29
Cukup relas

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup Je|as
Afrat (2)

Cukup jelas
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Pasal 31
Ayd (1)

. Culcjp jehs
Ayat (2)

Cukup jelas
A!,at (3)

Cukup relas
A!'at (4)

O*upitas
Pasal 32

Ayd (1)
Cukup jebs

Alat (2)
Cul(.lp ielas

Pasal 33
Cukup i€hs

l2asal 34
A)'at (1)

Cukup idas
Ayat (4

Cukup jela6
Pa6al 35

A!,at (1)
Culop Flas

Ayat (2)
Cukup Flas

Ayat (3)
Cukupjdas

A!€t (4)
Cul(lp jelas

Ayd (5)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup iehs

t%sal 37
Ayat 0)

Cukup Flas
Alrat (2)

Cukup Flas
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' !1

Ayat (3)
Cukup F|as

Pasal 38
' AFt (1)

Cukup iehs
AFt (2)

Cukup jehg
A]rat (3)

Culcrp tshs
Ayd (4)

Cukup Flas
Art (5)

Cul(up iehs
Pasal 39

Ayat (1)
Cul(JP !:tas

A!,at (2)
Cukup iehs

Paeal 40
Ayd (1)

CukuP iehs
Arat (2)

Culrup Fhg
A)lat B)

Cukup Flas
Pasal 41

Cukup jelas
PaF€l42

Cukup jelas
Pasal rl3

Cukup ielas
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BERITA DAERAH
TAHUN

KOTA
2005

BANDA ACEH
Nomor 8

PERATUMN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 39 TAltUit 2005

TEI{TANG

PELAKSANMII QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR C
TAHUN 2OO4 TENTANG |zIN USAHA INDUSTRI. IZIN USAHA

PERDAGAIiIGAN OAN TANOA DAFIAR PERUSAHAAN

WALIKOTA MIIDA ACEH.

Menimbang : a. bahra Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun
2004 tentang tzin Usaha Industri, tzin usaha
Perdagangan dan Tanda Ddar perusahaan, l€ng
telah mendapat persetujuan De\ an peru|akilan
Rallyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan
Keputusann!€ Nomor 4 Tahun 2004 tanggat 7 Mei
2004 tentang Persetujuan Dewan perwakilan
Rakydt Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga
belas) Buah Rancangan eanun untuk ditetapkan
Meniadi Oanun Kota Banda Aceh Tahun 2OO4 untuk
ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2004 Nomor 7, Seri E Nomor 1, pertu s€gera
dilaksanakan:

b.bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan
dalam suatu Peraturan Walikotai

Mengingat : 1. Undang-Undang DaMat Nomor I Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota
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Besardalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera
Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

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

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomo( 3274r

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502),

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun '1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, T€mbahan
Lembaran Negara Nomor 3587);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun '1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan LembaEn
Negara Nomor 3611);

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4Q52\.

L Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah,stimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Neqara Reoublik Indonesia Tahun 2001



Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
41341:

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negard Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomot 4437),

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaEn Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1 983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
'Tlngkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Nomot 3247\l

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang lzin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

'14. PeEturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
lentiang Kewenangan Pemerintiah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (LembaEn
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintrah Nomor 20 Tahun 2001
tenlang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaEn
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 4,
Tambahan LembaEn Negara Nomor 4890);

'16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20Ol
tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaE
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119
Tambahan LembaEn Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
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dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetalkan : PEMTURAN WALIKoTA BANDA ACEH. 
TENTANG PELAKSANAAN OANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 200i1TENTANG
lzlN USAHA INOUSTRI, lZlN USAHA
PERDAGANGAN OAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN.

Pasal 1

Oanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2004
tentang lzin Usaha Industri, lzin Usaha Perdagangan
dan Tanda Dafrar Perusahaan, yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2004 Nomor 7, Seri E Nomor 1' perlu
segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Oanun sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 peratuEn ini diserahkan kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya
sebagal penjabaran dart Qanun sebagatmana
dtmaksud dalam pasal 1 peraturan Ini akan diatur lebih
lanJut dengan Keputusan Walikota.



t '

Pasal il

Peratuan Watit6ta ini mulai bedalru sejak tanggal
ditetapkan.

Agar 
- 

€diap oEng rneng€tahuirla dan
mernedntahkan pengurdarEan Feraturan Wafi t(ota inl
derEan penempatannF dahm Berlh DaeEh Kota
Banda Aceh

' Dtetapkan di Banda Aceh
pada tarcgdl6 Aprit 2003

07 Rabiul Atlval .1426

ry. wALtKOtA BAI{OA ACEH.

CaprDto

MAWARDY NURDIN

Cliurdangkan di Banda Aoeh
pada tanggal 16 Apnt 2OOs

07 Rabiut Awat i426

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BAIIDA ACEH,

CaprDto

M. KAMIL WNUS

BERITA DAf,RAII KOTA BA"I\DA ACEE TAIIUN 2OO5 NOMOR &
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