
BUPATI KARANGANYAR

PEMTURAN BUPATI KAMNGANYAR
r*touon F't TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANMN PEMTURAN DAERAH

KABUPATEN KAMNGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2O1O
TEN ANG PENGGILINGAN PADI

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

BUPATI KAPANGANYAR,

frahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan
Padi, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Llndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Kabupaten Provinsi Jawa T6ngah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20(14 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Q04 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor M37) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20Og tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 l*lomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
Poraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaterr Karar:ganyar Nomor 2
Tahun 2010 tentang Penggilingan Pad! (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nornor 2):

MEMUTUS|(AN;

PERATURAI{ BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2
TAHUN 2O1O TENTANG PENGGILINGAN PADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

b. Pe,merintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mefiputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Konranditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma,
Kongs!, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Bentuk
Badan Usaha lainnya;

e. Pejabat yar.g ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di
bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

f, Penggilingan Padi adalah setiap, perusahaan yang digerakkan
delpan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta
digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh;

g. Hutter adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan
tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk
mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit;

4.

6.

7.

Menetapkan :



h. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan..yang digerakkan dengan
tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah
Oerai pecah friUt menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi
beras lebih baik fagi;

i. lzin tJsaha adalah lzin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau
badan usaha yang meriyetenggarakan usaha penggilingan padi skala besar;

j. Perusahaan Skala Keci! adalah usaha' penggilingan padi .Iang. memiliki
kapasitas giling sampaidengan 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha;

k. Perusahaan Skala Besar adalah usaha penggilingan padi yang memiliki
kapasitas giling lebih dari 1.500 kg/iam setara beras/unit usaha;

L perEatuan Perugahaan Panggilingan Padi Indonesia yang selanjutnya dapat
disingkat PERPADI adalali 

-Organisasi 
Pengembangan dan Pembinaan

Penggilingan Padi di Indonesia;

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan penggilingan
padi:

a, skala besar wajib memillki izin usaha penggilingan padi;

b. skala kecilwajib mendaftarkan usahanya.

(2) lzin usaha dan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama usaha itu masih berialan dan wajib mendaftar ulang setiap 3
(tiga) tahun sekali.

BAB III

TATA CARA.DI\N PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN USAHA

DAN TANDA DAFTAR USAHA PENGGILINGAN PADI

Pasal 3

11) Permohonan izin usaha diaiukan secara tertulis kepada Bupati, melalui
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

(2) Bentuk dan isi fonnulir permohonan penggilingan padi sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti- berkas permohonan dan' 
melakukan penelitian lapangan bepama dengan Tim Kerja Teknis Perizinan
untuk melakukan peninjauart lapangan.

(4) Tim Kerja Teknie sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri.dari unsur-
unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praia.

(5) Penelitian dan pemeriksaan permohonan penggilingan padi dilakukan oleh
Tim Keria Teknis yang dibentuk oleh Bupati .



Pasal 4
(1) Setelah dihkukan penelitian dan pemeriksaan Tim, perrnohonan yang tidak

memenuhi persyaratan, maka Kepafa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan
benar menyatakan penolakannya.

(2) Penolakan sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan
alasan dan dasar hukum yang jelao secara tertulis.

(3t Apabifa berdasarkan ponefitian, pemeriksaan dan pengkajian Tim Kerja
Tekrris, permohonan dapat dikabulkan maka Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu rnenerbitkan keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu atas nama Bupati Karanganyar tentang lzin Usaha
Penggilingan Padi sebagaimana tersebut dalam Lampiran lll Peraturan
Bupati ini.

(4) Kepada pemohon diberikan Ktfipan Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu atas nama Bupati Karanganyar sebagaimana tersebut
dalam Lampiran lV Peraturan Bupati irri.

(5) Proses Penyelesaian Pemberian izin usaha penggihngan padi paling
lambat 6 (enam) hari kerja,

(6) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) perusahaan harus sudah melakukan operasional.

Pasaf 5
lzin Usaha Penggilirrgan Padi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai
berikut:
a. peralatan yang digunakan harus mendukung upaya l:nenekan kehilangan

hasil, meningkatkan randemen dan meningkatkan muttr beras giling;
b. untuk Huller menggunakan perafatan pecah kufit yang baik yaitu Rubber

Roll Husher atau Pelmolen atau F/ash $pe husher atau peralatan lain
yang direkomendasikan.

c. untuk penyosohan beras menggurnkan mesin penyosoh secara bertingkat
yaitu lebih dari satu kali penyosohan.

d. untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang
terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik sepertt Rubber Roll Husher atau
Pelmolen atau FTash Upe husher atau peralatan lain yang
direkomendasikan : separator, mesin penyosoh atau polisher secara
bertingkat.

Pasal 6
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan perrnohonan izin usaha
dan tanda daftar usaha penggilingan padi sebagai berikut :
a. Fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (lMB);
b. Fotocopy lzin Ganggrran ( HO);
c. Fotocopy Kartu Tancla Penduduk (1fi'P);
d. Daftar lsian / Formulir isian.



BAB IV

PERLUASAN USAHA DAN BALIK NAMA

Pasal 7

(1) Ueaha skala besar yang akan memperluas usahanya melebihi 30% (tiga
puluh persen) dari kapasitas riil semula wajib mengajukan izin perluasan
usaha.

(2) Usaha skala kecil yang akan mamperluas usahanya mencapai kapasitas
skala besar wajib mangajukan izin ueaha,

(3) Permohonan perluasan usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati c.q
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

(4) lzin Usaha yang diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain
kecuali Citetapkanllzin Usaha yang baru (Balik Nama).

(5) Tata cara balik nama lzin Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Keputusan ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA

DAN TANDA DAFTAR USAHA

Pasal I
' 

Pemegang lzin Usaha atau Tanda Daftar Usaha mempunyai kewajiban sebagai
berikut:

a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. segera mengajukan permohonan izin-izin yang lain yang berkaitan dengan
pendirian usaha;

c. lokasi yang dimohon harus betul-betul digunakan untuk usaha penggilingan
padi;

d. mengadakan dan memelihara keamanan, kebersihan, kerapian dan kesehatan
lingkungan kerja;

e. memelilrara hubungan baik dengan warga masyarakat di sekitar lokasi usaha;

i. memasang kutipan izin usaha penggilingan padi dengarr bail dan rapi yang
diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;

' g, wajih menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi kepada
Bupati c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Karanganyar secat? berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat
tanggal 10 (sepufuh);

h. melaksanakan Pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa
berlaku izin habis. ,

Pasal 9

Pemegang Tanda Daftar Usaha mempunyai kewajiban sebagqi berikut :

a. mentaati semua pelaturan perundang-undangan yang berlaku;



b. wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi kepada
Bupati c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

. Karanganyar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat
tanggal 10 (sepuluh);

c. menyediakan sarana kegelamatan kerja, air bersih, perlengkapan PPPK guna
kebutuhan para pekerja;

d. lokasi yang dimohon harus betul-betul digunakan sebagaimana keputusan
Bupati;

e. mengendalikan dan merrghindarkan dampak negatif, kerusakan atau kerugian
terhadap masyarakat sekitarnya dan atau lingkungan akibat pelaksanaan
usahanyg

Pasal 10
Larangan bagi pemegang izin usaha dan tanda daftar usaha penggilingan padi
adalah :

a. izin usaha penggilingan padi atau tanda daftar hanya dapat diberikan bagi
usaha yang memiliki usaha tetap;'b. 
setiap kegiatan usaha penggilingan pacJi dilarang nrclakukan kegiatan

" usahanya dengan cara menggunakan kendaraan dan atau berkeliling di
wilayah;

c. penyimpangan terhadap ketEntuarr sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adafah pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sebagaimana di atur dalam
ketentuan perundang-unclangan yang berlaku;

d. pemegang izin usaha darr tanda daftar dilarang memindahtangankan izin
usaha atau tanda daftar usaha tanpa seizin bupati;

e. memperluas atau rnengenrbangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang
telah diizinkan tanpa persetuJuan Bupati;

f. dalam melaksanakan kegiatan dilarang menimbulkan gangguan, pencemaran
lingkungan dan keresahan masyarakat.

BA8 VI

PEMBERHHNTIAN DAhI PENCABUTAN IZIN PENGGILINGAN PADI

Pasal 11

Pemberhentian izin usaha atau tanda daftar usaha penggilingan padi dilakukan
dalam hal :

a. pendirian perusahaan penggilingan padi yang tidak memiliki usaha atau tanda
daftar;

b. izin usaha atau daftar penggilingan padi yang telah dicabut dan masih
beroperasi;

c. pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dengan sengaja memalsukan
data atgu dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan pennohonan izin
usaha atau tanda daftar usaha;

d. pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidak melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha;



e.

f.

g.

h.

i ,

pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha melakukan perubahan lokasi dan
perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin usaha atau tanda daftar
usaha;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha melakukan tidakan yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban
umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidak memberikan pelaporan
atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan
usahanya;
Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha selama 12 (dua belas) bulan
berturut turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha atas kemauannya sendiri
menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha;
teriadi perubahan pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha.

Pasa! 12
(1) Pencabutan lzin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dilakukan

dalam hal ;

a. pendirian perusahaan penggilingan padi yang tidak memiliki usaha atau
tanda daftar;

b. izin usaha atau daftar penggilingan padi yang telah dicabut dan masih
beroperasi;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dengan sengaja nremalsukan
data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin
usaha atau tanda daftar usaha;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidak melaksanakan
ketentuan yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha mefakukan perubahan fokasi
dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin usaha atau tanda
daftar usaha:
pemegang izin usaha atau tanda tJaftar usaha melakukan tindakan yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban
umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usafra tidak memberikan pelaporan
atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan
usahanya;
pernegang izin usaha atau tanda daftar usaha selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha atas i<emauannya sendiri
menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha;
terjadi perubahan pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha

(2) Pencabutan izin usaha dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan
secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan dan tidak diindahkan.

^(3) Dengan dicabutnya izin usaha perrggilingan padi, pemegang izin harus
menghentikan usahanya dalam waKu paling lambat 1 (satu) bulan setelah
menerima Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama
Bupati tentang Pencabutan Usaha Penggilingan Padi.

J .

d ,

e.

f.

g ,

h .



BAB VII!
KETENTUAN PENUTUP i

Pasal 13

Hal-haf yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan Pelayanan Poilzinan Terpadu sepanjang mengenai
pelaksanaannya,

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaliu pada tdrlgEal diundangkan.
Agar setlap orang rnengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan perrempatannya dalam Berita Qaerah Kabupaten Karanganyar.

Oltetepkan dl Karanganyar
pade tangs{ ' L/ k+ kwb€ r rctb
BUPAr! FRnNcl,V R

RATNANINGSII' '|, M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARI$

t : ^ . -

K.ABU PATEN I(ARAN GANYAR,

Pembina Utama tuladya

NrP, 19540809 197503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN IGRANGANYAR TAHUN 2O1O NOMOR 9 I

l



LAITPIRAN I
PEMTURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 6l TalUVr 2oto
TANGGAL ' lq Apleuber z6tt)

Kepada:

: Permohonan lzin t,lsaha Yth. Bupqti,Karanganyar
,Perusaha?n Ponqoilipgan PaCi c.q lhpala BPPT

Kabupaten l(aranganyar
o' 

*ru*ur*,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Pekerjaan
Alamat

MerrgaJukan permohonan lzin Usaha Perusahaan
Penggilingan Pacli berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggil ingan Padi,
untuk ,

- Mengurus baru f)
- Memirrdankan tempat l.lsaha *)
- Memperluas Usaha ')
- Memindahkan Hak Pemlliken (Bafik nema) *)
- Memperbaharul lzln UEaha *)

$elanJutnya guna bahan pertlmbangan atas permohonan
kamitersebut diatas dengan ini kami lampirkan :
1, Daftar lsian / formulir lsian antara lain :

- l(eterangan tentang pengusaha;
- Keterangan tentang mesin-rnesin

2. Fotocopy Kartu Tanda Perrduduk (KTP)
3. Fotocopry lzin Mendirikan Bangunan (lMB)
4. Fotocopy lzirr Gangguan (HO)

Denrikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya
dan atas perhatian serta bantuan Bapak/lbu kami ucapkan
terimakasih

Hormat kami,
Pentohon

Materai
( , . . , . .  , . . . .  . .  , . ,  .  . . . , . , )

.Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :
1. Bupati Karanganyar
2. Arslo,
*) Coret yang tidak perlu

I  RATNANINGSIH.M.HUm,



LAMPIRAN II
PERATUMN BUPATI KARANGANYAR

PENGGERAI(

Kecamatan
Kabupaten

a, Jenis Perusafiaan : Penggillngan Pacli Kecil/ Besar ,
b,  [ .etak Perusahaan :" . , . , , , . , , . , , . , . ,
c. Nama Kode :
d. Kapasitas Potensal Keeeluruhan MeEin :

II. DA.TA PERALATAN YANG DIGUNAKAN

MERK: I  ,
TYPE I

MESIN I JENIS

tn
pecah kulit
a .  . . . , . . . . . . . . .
h
Y .  . . ' . . " ' . ' . "

c .  , . , . , . . . . , .
Mesln
pemisah
gabah dan
beras PK
a.
b ,
c,
Mesin
penyoeoh
beras
a .  . . . . . . . . . . . . .
b .  . . , . . . . . , . . , .
c .  . , . , . . . , . . . . .
Peralatan
lainnya
a .  . . , , . . . . . . . . .
b .  . . . . . . . . . . . . .

, l - .



TAMPIMN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

: El Tafun aorD: LE glplrwbetr 2ot0

PEMERINTAH KABU PATE}.I KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Lawu No. Telp./Fax, $2711 495269 Fax No. 494027 SwIS ttio. (0271) 706 1000 Kode Pos 577ll

KARANGANYAR

Membaca

lrl"nirO.ng

Mengingat

KEPUTUSAN KEPAIA BADAN PEISYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
a.n

: Surat permohonan Saudara.. ....r..r....,, Desa
Kecamatan.,,.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,r. . .rKabupaten ..tangga...
tentang permohonan lzin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi.

a. bahwa permohonan Sdr. . . . . . . . . . . . , r . . , , . . . ! ! ,  te lah memenuhi
persyaratan untuk diberikan lzin Usaha Penggilingan Padi ;

b. bahwa untuk makEud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas
nama Bupati ;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam LingkUngan Provinsi Jawa
Tengah ;

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penrbentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 hlomor S3,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4389);

3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbgran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
200,4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nonlor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 48Ml;

4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Penggilingan Padi (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 2) ;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun 2010
TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganvar Nomor Tahun 2010 teortang Penggilingan
Padi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
Nomor ... . .  ).

MEMUTUSI(AN :

: Uemnerikan izin usaha kepada
Nama Perusahaan
Nama Fengusaha
Nama Pemilik

Alamat
Desa RT...,. . . , . .  /RW
Kecamatan
Kabupaten

Jenis Perueahaan
Letak Perugahaan

Alamat
Desa
Kecamatan
Kabupaten

a.
b.
c.

d.
e,

: Penggilingan Padi Kecil/Besar

: Karanganyar
f. Kapasitas potensial meEin-mesin t....... ton/tahun

setara beras.
g. lzin ueaha inl berfaku selama 5 (lima) tahun.
Pengusalra dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan
lingkungan tempat usaha dan peraturan/ketentuan yang berlaku.
lzin usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
persetujuan Bupati c.q Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KAMNGANYAR
KEPAH BADAN PEIAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KAMNGANYAR,

Pangkat
NIP

Tembusan:
1. Buoati Karanqanvar:

3 : li3ts,$Hff*B6ten Karansanvar;
Kabuoaten Karanqanvar:

4. Kepala Dinas Perfanian,
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan
Kehutanan;

5. Kepala Baoian Hukum
Setda Karalnoanvar:

6. Kepala Kantdr Sbtpol Pamong Praja
fabupaten Karangianyar ;

7. Arsip.



LAMPIFI.AN

5E Rli'' ili$T5-:5iat':l- P E LAYANA N
NoMoB : 5l laMvt &Ol0
TANGGAL ' tq gcpknt, bev 2ot0

A. Data Peralatan Yang Digunakan 

',

NO JENIE MESIN
MERK
TYPE

Kapasitas
I(vV / JAM
$etara
BerasMESIN JENIS MERK DAYA /

PK

1.

2,

3.

4.

Meein Pecah Kulit
a.
b.
c.
Mesin Pemisah
Gabah dan Beras
PK
a.
b,
c.
Mesin Penyosoh
Beras
a.
b.
c.
Peralatan
a.
b,
c.

Keterangan :

" A. Peralatan yang akan dipergunakan aecara teknis eeeuai dengan ketentuan
" sebagai berikut:

a. Peralatan yang harus mendukung upaya menekarr kehilangan hasil, ;
meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling ;

b, Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber
Roll Husker atau pelmolen atau F/ash type Husker atau peralatan lain yang
direkomendasikan ;

c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat
yaitu lebih dari satu kali penyosohan ;

d. Untuk penggilingan padi minimal menngunakan paket peralatan yang terdiri
dari peralatan pecah kulit seperti Rubber Roll Husker atau Pelmolen atau
Flash type Husker atau Peralatan lain yang direkomendasikan seperti
separator, mesin penyosoh atau polisher secara bortingkat.

B.Ketentuan-ketantuan yang haruc dlpertatikan bagl pemegang izin usaha
pengglllngan padi

1. Keputusan ini dan Keputusan tentang perubahan yang mungkin diadakan
harus diperlihatkan kepada pegawai yang bertugas mengawasi pelanggaran
peraturan-peratu ran yang bersangkutan.

r



2.

3.

Perusahaan waJlb rnemenuhl dan memberlkan bantuan seperlunya dalam
penyelenggaraan segala peraturan yang diadakan pemerintah.
a. Untuk kepentingarr persediapn dan peredaran bahan makanan;
b, Untuk kepentirgan kearnanan kerja;
c. Wajib melaporkan kegiatan dan perkgmbangan usahanya setiap 3

(tiga) bulan seksli kepada Bupati c.g, Kepala BPF'I setempat Faling
lambat tanggal 10 bulan Jull dan Januarl.

Perusahaan hirus surjah operaslonal eelambat lambatnya 6 ( enam) bulan
eetelah tanggal ditetapkan Keputuean ini untuk pendirien perueahaan baru,
maupun perusahaan yang mengadakan perpanjangan / perubahan.
lzin Usaha ini berlaku untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak
melanggar ketentuan darr peraturen perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan yang akan memporluas usahanya wajihi mengajukan izin
memperluag usaha.
Pencabutan lzln t,saha atau TEnda Daftar Usaha Penggllingan Padl
dilakukan dalam hal : j
a. pendirian perusahaan penggllingan padi yang tidak nremiliki usaha atau

tanda daftar;
b, izin usaha atau daftar pgpggilingan padi yang telafr dicabut dan masih

beroperasi;
c. pemegang izin usaha btau tanda daftar usaha dengan sengaja

memalsukan data atau dqkumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan
permohonan izin ueaha ateu tanda daftar usaha;

d, pomegang izin ueaha atau tanda daftar usaha tidak melaksanakan
ketentuan yang torcantum dalam izln usaha atau tarrda daftar usaha;

e. pemegang fzin ueaha Etau Tanda Datlar Usaha mefakukan perubahan
lokasl dan porluasan uaaha lanpa pereetujuan pomberi izin usaha atau
TandE Daftar Ugaha;

f. pemegang lzln usaha atau Tanda Daftar Usaha melakukan tldakan
yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan
ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g, pemegang lzin tJeaha atau Tanda Daftar Usaha tidak memberikan
pelaporan atau memberikan pelaporan Falsu tentang kegiatan dan
perkembangan usahanya;

h. pemegang lzin Usaha atau Tarda Daftar Usaha selama 12 (dua belas)
bulan herturut-turut tidak melakukan kegiatan ueahanya;

i. pemegang izin usaha atau Tanda Daftar Usaha atas kemauannya
sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin r.rsaha atau tanda
daftar usaha;

j. terjadi perubahan pemegang izin ursaha atau Tanda Daftar Usaha.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
IGPALA BADAN PEI.AYANAN PERIZINANTERPADU

KABUPATEN KAMNGANYAR

Nama
Pangkat

4,

5.

6 ,



ISNIPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NoMoR : 9l lalu n 2orc)

PEMEruN'TAH KABUPATEN KARANGANYAR
B,qDAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Lawu No. Telp-/!'ex, (0271) 495269 Far No. 49N27 $MS No. (0271) 706 1000 Kode Pos 577 | |
. KARANGANYAR

Kepada
Nama Pengusaha
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Nornor
Tanggal

Berlaku mulai

Keputusart Kepala Badiln Pelgyanan Perizinau Terpadu Atas Nama Bupati
Karanganyar:

MEMBERII(AN IZIN :
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

:

:

ANt<e!utanen
Kgge.lr.,atan

Kabupaten Karanoanvar

:503.521/

: Tanggal
I anggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PETAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KARANGANYAR

Pangkat
NIP,

s/d


