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Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usahanya diwirayah
Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk memperoleh 

\keuntungan, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; '-
bahwa dalam rangka peningkatan, pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan wajib daftar perusahaan perru diatur
dengan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Tahun 1950 Nom or 42, diundangkan pada tanggal g
Agustus 1950);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1gB2 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214;
undang-undang Nomor 1 Tahun 1gg5 Tentang perseroan terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);
Undang-undang Nomor 22 Tahun l ggg rentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nrcmor 3839);
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1g8B Tentang Usaha atau
Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perlsahaan;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun l ggg
Nomor 70 ) ;
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9. 'Pefaturan Ogah 't(abupeten Utlontx;txxl N<xntx , I anun zt"t'<

Tentarqg Perubahen Pertama Atas Peraturan Daerah lGbupaten

Wonosobo Nomor OZ Tahun 2OO1 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Keria Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo

(diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Seri D

Nomor 2 )

Dengarr Persetujuan

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHMN (WDP).

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo .

Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo'
Dinas pelayanan Terpadu adalah Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo.

Badan adalin sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana

pensiun , pdrsekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan

bentuk badan lainnYa.
perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap

dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

Kabupaten Wonosobo untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Daftai perusahaan adalah dafiar catatan resmi yang diadakan menurut atau

berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Perusahaan dan Peraturan

pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan

serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang

diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar

Perusahaan.
i. TDp adalah kegiatan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya

perubahan/pengalihan pengurus atau kepemilikan perusahaan, nama perusahaan,
'bentuk 

dan stltus perusahaan, alamat perusahaan, pokok kegiatan usaha dan

perubahan akte pendirian atau Anggaran Dasar Khrtsus untuk Perseroan Terbatas.

j. irenggantian TDP adalah kegiatan penerbitan TDP baru sebagai penggatian TDP yang

telah diterbitkan karena hilang atau rusak
k. pembaharuan TDp adalah pendaftaran TDP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

L penghapusan perubahan TDP adalah penghapusan TDP karena suatu perusahaan

telah bubar, menghentikan kegiatan usahanya, berhenti karena akte pendirian masa

berlakunya berakhir, perusahaan berhenti berdasarkan Keputusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetaP'
m. pendaftaran ulang TDP adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah berakhir

masa berlakunya untuk memperoleh TDP baru.

a.
b.
c.

d.

e.

{y

h.
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irduk yeng dapat berkedrdukan d tqnpat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau
untuk melaksanakan sebagian tugasrdari perusahaan induknya
Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian,
yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain pada umumnya memiliki seluruh
atau sebagian terbatas saham atau modal yang ditempatkan pada anak perusahaan

tersebut.
p. Kantor Perwakilan adalah kantor yang bertindak mewakili kantor pusat untuk

melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang

diberikan.
q. Kantor Agen adalah kantor yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau

seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau
perianjian.

BAB II

KETENTUAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan
menjalankan usahanya di Daerah serta memiliki wewenang untuk mengadakan
perjanjian, wajib didaftarkan dalam Dafiar Perusahaan untuk memperoleh TDP.

(2) Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan
yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan
surat kuasa yang sah .

(3) Pendaftaran Perusahaan wajib dilakr.rkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
(4) Khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahannya sebagai Badan Hukum

atau setelah persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman dan

HAM.
Pasal 3

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2ayal (1) meliputi bentuk perusahaan :

a. Badan Hukum, termasuk Koperasi;
b. Persekutuan;
c. PeroGngan;
d. Pe,rusahaan lainnya di luar sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan

huruf c Pasal ini.
(2) Bentuk-bentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berstatus

sebagai:
a. Kantor Tunggal;
b. lGntor Pusat atau lnduk;
c. Kantor Cabang Perusahaan;
d. lGntor Pembantu Perusahaan;
e. Anak Perusahaan;
f. Kantor Agen;
g. lGntor Perwakilan Perusahaan.

(3) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bergerak di semua
lapangan usaha yang meliPuti :

a. Usaha Pertanian;
b. Usaha Pertambangan dan Penggalian;
c. Usaha Industri Pengolahan;
d. Usaha Listrik, Gas dan Air;
e. Usaha Konstruksi;
f. Usaha Perdagangan Besar, Eceran;
g. Usaha Rumah Makan dan atau Jasa Akomodasi;
h. Usaha Angkutan dan Komunikasi;

tz
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i. Usaha Real Astate, Usaha Perseman dan Jasa Perusahaan, Jasa
Kemasyarakatan dan Peror:an gian.

Pasal 4

(1) Dikecualikan dari kewajiban mendaflarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan
adalah:
a. Perusahaan Kecil Perorangan;
b. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang Perekonomian dan sifat serta

tujuannya tidak semata-mata mencari keutungan dan atau laba.
(2\ Perusahaan Kecil Perorangan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan untuk

memperoleh TDP jika dikehendaki oleh Perusahaan bersangkutan.

BAB III

WAJIB DAFTAR PERUSAHMN
Pasal 5

(1) Yang wajib didaftarkan adalah :

a. PT

'b b. cv
c. Perusahaan Perorangan
d. Koperasi
e. Perseroan Komanditer
f. Badan Usaha lain

(2) Ketentuan tentang hal-hal yang wajib didaftarkan oleh Perusahaan , akan diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV
JANGKA WAKTU

TATACARA PENDAFTARAN
Pasal 6

(1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib melaksanakan
pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(2) Tata para dan persyaratan memperoleh TDP akan diatur dengan Keputusan

tr BuPati.

BAB V
PERUBAHAN, PENGGANTIAN, PENGHAPUSAN

DAN PENDAFTARAN ULANG
Bagian Pertama
Perubahan TDP

Pasal 7

(1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan melakukan perubahan Perusahaan,
wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan permohonan

Perubahan TDP secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya
perubahan Perusahaan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah TDP tetapi hanya masa

berlakunya merubah dalam Daftar Perusahaan.
(3) Tata cara dan persyaratan permohonan perubahan TDP akan diatur dengan

Keputusan BuPati



(1)

(2\

' PasalS

Perusahaan yang telah memiliki TDP dan dikemudian hari temyata hilang atau
rusak, wajib mengajukan permohonan penggantian TDP paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah terjadinya kehilangan atau rusak.
Tata cara dan persyaratan permohonan penggantian TDP akan diatur dengan
Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Penghapusan TDP

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki TDP dapat dihapus dalam Daftar Perusahaan dan
TDP asli dikembalikan, tidak termasuk penghapusan akibat perubahan bentuk
perusahaan sebagaimana tersebut pasal 7
Hal-hal yang dapat menghapus Perusahaan dalam Daftar Perusahaan serta TDP
asliwajib dikembalikan, adalah sebagai berikut , "-
a. Pembubaran Perusahaan;
b. Menghentikan segala kegiatan usahanya;
c. Berhenti pada waktu Akta Pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir dan tidak

diperpanjang;
d. Dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap.
Perusahaan wajib melaporkan hal-hal yang menyebabkan penghapusan TDp
secara tertulis, lengkap dan benar kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah
terjadi nya hal-hal tersebut.
Laporan tersebut ayat (3) khusus non Perseroan Terbatas wajib dilakukan oleh
pemilik, pengurus atau penanggung jarvab perusahaan.
Untuk Perseroaan Terbatas, laporan tersebut ayat (3) wajib dilakukan oleh
Likuidator perusahaan yang setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan
hapusnya dalam Daftar Perusahaan dan hapusnya TDp.
Tata cara dan persyaratan permohonan penghapusan TDP akan diatur dengan
Keputusan Bupati

(1)

(2)

J

(3)

(4)

(s)

(6)

Bagian Keempat
Pendaftaran Ulang

Pasal 10

(1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan masa berlakunya telah berakhir, wajib
mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang.

(2) Perusahaan yang belum atau tidak melakukan Pendaftaran Ulang, paling lambat 3
(tiga) bulan sejak jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir, akan diperlakukan sama
sebagai pemohon baru.

(3) Tata cara dan persayaratan permohonan Daftar llang akan diatur dengan
Keputusan Bupati

BAB VI
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 1 1

Perusahaan yang telah memiliki TDP, wajib memberikan data dan atau informasi
mengenai kegiatan usahanya .
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. Pasal 12

(1) Daftar Perusahaan bersifat terbuka, setiap Pihak Ketiga dapat memperoleh .data

dan atau informasi yang diinginkan melalui permintaan salinan dan atau petikan
Daftar Perusahaan.

(2) Atas permintaan data perusahaan oleh Pihak Ketiga, Perusahaan dapat
mengajukan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

BAB VII
KEBERATAN PIHAK KETIGA

Fasal 13

(1) Dalam hal Pembubaran PT sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) terdapat

keberatan Pihak Ketiga, keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan
disertai alasannya.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya P.gxgajuan keberatan
pihak Ketiga, diadakan pemeriksaan data laporan pembubaran PT yang

bersangkutan dan dibuat berita Acara Pemeriksaan.
(3) Berdasarkan hasil BAP, Bupatiwajib menerbitkan yang diajukan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 14

(1) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) menolak keberatan
diajukan, maka Dafiar Perusahaan dan TDP dari perusahaan yang bersangkutan
dinyatakan tetap dicabut dan tidak berlaku.

(2) Dalam hal Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) menerima keberatan
yang diajukan,maka Perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan
pembetulan yang diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

Pasal 15

(1) Dalam hal kedua belah pihak keberatan terhadap Putusan sebagaimana tersebut
Pasal 13 ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat
paling lambat 10 (sepuluh) hari keria terhitung sejak diterimanya keputusan
penolakan atau diterimanya keberatan

(2\ Dalarp hal Badan peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh
kedua belah pihak, Bupati wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah
berkeltuatan hukum tetap.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 16

Dalam rangka kelancaran administrasi kepada pendaftar perusahaan dikenakan biaya

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapkan struktur dan besarnya untuk mengganti
biaya pelayanan administrasi dan penerbitart TDP dengan tetap memperhatikan
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Besarnya ditetapkan sebagai berikut:

l-

I
50.000,00

100.000.00



i. Koperasi
1. Perusahaan PerorarEaru

'. 
PT

i. Badan Usaha lain
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu,

Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan

Perusahaan angka 1 s/d 6 dikenakan tarif

sesuai dengan bentuk Perusahaannya
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang'

Kantor Pembantu Anak Perusahaan , Agen

dan Perwakilan Perusahaan Asing.

Kp z5-uin,uu
Rp 75.000,00
Rp 200.000,00
Rp 100.000,00

Rp 300.000,00

Rp 25.000,00
Rp 50.000,00
Rp 12.500,00
Rp 37.500,00
Rp 100.000,00
Rp 50.000,00

Penggantian dan Pendaftaran Ulang TDP :

1. Perusahaan Perorangan
2. cv
3. Koperasi
4. Perusahaan Perorangan

t-

5. PT
6. Badan Usaha Lain
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu,

Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan

Perusahaan angka 1s/d 6 dikenakan tarif

sesuai dengan bentuk perusahaannya'

8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang,

Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen

L

(1)
(2)
(3)

(2)

(3)

dan lan Perusahaan Rp 150.000,00 l

BAB IX

PEMBERIAN PENGURANGAN' KERINGANAN DAN

PEMBEBASKAN BIAYA
Pasal 18

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebaasan biaya'

Pembayaran biaya diakukan di Kas Daerah

Tata cara pemberian pengurangan, keringana.n dan pembebasan biaya

r"Orgei;ana'dimaksud ayat (i), aitetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB X
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Perusahaan diberikan peringatan tertulis dalam hal :

a.Tidak melaksanakan ketentuan pasal 2'

U.fiOaf melakukan kewajiban sebagaimana tersebut pasal 11,12 dan 13;

F"ring"trn terturis diberi'kan Bupatiatau pejabat, sampai 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari'

Setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis belum atau tidak melaksanakan

["*riiurnnya, 
-PLnvioir 'PegJwai Negeri Sipil wajib melakukan penyidikkan

berdasarkan peratuaran daerah ini'

Pasal 20

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan

priing 6rna o (enami ortan atau denda paling banyak Rp. 5'000'000,00 (lima juta

rupiah).

(1)

(1)
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(2) Tindak Pidana sebagaimana drmlcsud Ha ayat (t) lH ini adatah petangganan-

Pasal 21

BTang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau
tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan, diancam dengan pidana sesuai peraturan
perundangan yang berlaku

Pasal 22

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya untuk menghadapkan atau menolak
untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan keterangan lain
untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, diancam dengan pidana
sesuai peraturan perundangan yang berlaku .

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khu9u9 sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang wajib daftar perusahaan.

(2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :a. Menerima, mencari, mengumputkan dan meneliti 
'keterangan 

atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyeleng gatilQtl wajib daftar
perusahaan agar keterangan atau taporan tersebuimenjaOi tengkap dan jelas;

b' Meneliti, mencari dan mengumppulkan keterangan mengenai orang pioroi
atau badan tentang kebenaran perbuatan ying dila[ukan sen-uOungan
dengan tindak pidana penyelenggaraan wajib aataiperusahaan tersebut,c. Menerima keterangan dan tanda bukti daii pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan wajib daftar perusahain; -

€. Mclekuken penggeledahen untuk mendepatkan bahan bukti p"rUririn," pencatatan, dan dokumen-dokumen tain, serta melakukan penyitaan ternalii
barang buktitersebut;

f. Meminta.bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang penyelenggaraan wajib daftar perusahain;

g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau
tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksi identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan
wajib daftar perusahaan;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyiOifan tindak pidana
dibidang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan"

t.
k.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulainya penyidikan dan
menyampaikan .. hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

'sesuai 
dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun lggltentang Huk-um
Acara Pidana.
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BAB XII
xerefurunn pERAUH,AN

Pasal 24

P.erusahaan yang telah memiliki rDP sebetum ditetapkannya peraturan Daerah ini,dinyatakan tetap berlaku dan wajib melakukan Pembaharuan Tbp paling tambat sebelummasa berlaku TDp berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaipelaksaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

foar supaya setiaP 
-9ong 

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanDaerah ini dengan fenempatannyidalam Lemoa;;; D;;;;;.'

I 22 Nopember 20Og
A.I,r

TI WONOSOBO

Diundangkan di Wonosobo
Pada Desember 2W3

PATEN

PURNOMO,MM

LEMBAMN DAERAH
TAHUN 2OO3 NOMOR

KABUPATEN WONOSOBO
..46. sERt E NOMOR .7...

Disahkan di Wonosobo

r9$,/
er

iN

'i(
irvs
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,PENJELASAN
ATAS

PERATUMN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMORI4 TAHUN 2003

P E NYE L E N G GARAA^TiX]fi\XFTA R P E R U SAHAAN

Penjelasan umum
Dengan ditetapkannya PP Nomor 25 Tahun 2ooo tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonorn, mari kewenanian
dibidang Wajib Daftar Perusahaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten .

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan
perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula
berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar
Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pinax yang
berkepentingan mengenai identitas dan hal yang menyangkut dunia usaha dan
perusahaan yang didirikan .

Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah, guna melakukan
pembinaan pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang
sehat, karena daftar perusahaan mencatat bahan keterangan yang dibuat secara
benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjlmin'periembangan dan
kepastian berusaha bagi dunia usaha

Penjelasan Pasal demi Pasal
Pasal 1 : cukupjelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas

Pasal 2 ayal (41 Pendaftaran perusahaan khusus bagi pT dilakukan
palaing lambat 30 ( tiga puluh ) hari, hal ini
memberikan kesempatan bagi pT karena proses
pengesahan PT kepada instansi yang benruenang
cukup lama .

cukup jelas

Yang dimaksud perusahaan kecil perorangan
adalah perusahaan yang dijalankan oleh priblOi
pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan
hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat
serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak
memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan.

Perusahaan yang wajib daftar perusahaan selain
yang secara limitatif berupa koperasi, CV, pT,
Firma serta perusahaan perseorangan juga Badan
Usaha lain yang tersebut diluar secara limitatif
Tatacara dan persyaratan memperoleh TDp diatur
dengan Keputusan Bupati dengan maksud agar
mudah mengikuti perkembangan jaman untuk
penyesuaiannya

Pasal 5 ayat (1)

b
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Pasal 3.

Pasal 4 ayat (1) huruf b

Ayat (2)



$u
ffiilitJE, TDP 5 (lima) tahun
ffit {nengrekhui maju mundumya

Pasal 7 s/d Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12 sld Pasal 26

69;;].:.+$ &ai tangran ' daljm
memUdahkan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, maka setelah jangka waktu 5 (lima)
tahun berakhir wajib dafiar ulang .

cukup jelas

Kewajiban perusahaan yang telah merniliki TDp
memberikan data atau informasi mengenai kegiatan
usahanya, untuk mengetahui akses dari
perusahaan pada publik maupun guna kepentingan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian .

cukup jelas
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