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HINDER ORDONNANTIE, Stb* 1926 No, 226
BAB XI

1. Pengertian "Hinder11 dan "Inrichtinaen"
Ditlajau dari s.udut etimologi, maka istilah "Hin

der" dan "Inrichtingen" berasal dari bahasa Belanda.
Makna kata '^Hinder" secara harfiah adalah ganggu

an, dan "Inrichtingen" adalah tempat usaha* Pengertian 
tersebut dapat memberikan gambaran jelas bahwa Hinder 
Ordonnantie mempunyai maksud untuk raelindungi orang -

A

orang atau warga masyarakat yang berterapat tinggal di 
sekitar suatu tempat usaha (inrichting) yang didirikan 
terhadap bahaya, kerusakan atau gangguan yang dapat di- 

timbulkan oleh tempat usaha itu.
Apa yang dimaksud dengan "bahaya, kerusakan atau 

gangguan", di dalam Hinder Ordonnantie tidak terdapat 
perurausan yang tegas. Adapun gangguan di dalam Hinder 
Ordonnantie dapat dihubungkan dengan masalah pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan oleh tempat usaha atu akti- 
vitas manusia, antara lain berupa gangguan suara, udara, 
air, maupun rasa*
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Istilah pencemaran dalam Bahasa Indonesia Moderen 
merupakan istilah baru, karena istilah tersebut mulai 

muncul digunakan dalam percakapan dan tulisan baru seki- 
tar tahun 1970 - an*^ Dalam pengertian istilah tersebut 
sering digunakan dan dikaitkan dengan masalah lingkungan, 
sehinggga melahirkan pengertian tentang pencemaran ling

kungan.
Bertitik tolak dari beberapa sumber di atas, maka

yang menjadi unsur essensial gangguan adalah segala ben-
tuk aktivitas manusia khususnya yang dapat menimbulkan 

t
bahava, kerusakan atau gangguan serta kerugian terhadap 
manusia.

Di dalam pembahasan ini, pengertian istilah gang

guan (atau pencemaran) mengalami pergeseran atau penyem- 
pitan makna. Gangguan hanya dikaitkan dengan aktivitas 
subyek hukum yang bergerak dibidang tempat usaha (inrich- 
ting) dan lingkungan hidup manusia. Makna dan pengertian 
tersebut sebenarnya kurang tepat, tetapi tidak salah.

- Tempat usaha (inrichting) pengertiannya berhubung- 
an dengan lokasi akan didirikannya suatu usaha; subyek 
hukum yang aktivitasnya diduga dapat menimbulkan bahaya,

^SI. Munadjat Danusaputro, Hukum Pencemaran dan 
Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusan- 
tara, Litera, Bandung, 197o, h. 47.
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kerusakan atau gangguan aiwajibkan mengajukan permohonan 

ijin terlebih dahulu kepada penguasa yang berwenang. Tern- 

pat usaha yang dalam mendirikannya diwajibkan melalui per

mohonan ijin kepada penguasa yang berwenang terinci atas 
20 ;jenis usaha yang dijelaskan di dalam pasal 1 Ordonansi 

Gangguan.
Gangguan sebagai akibat tindakan atau aktivitas 

manusia yang dapat menurunkan mutu lingkungan hidup dapat 
dilihat, dibaca, dan diketahui dari peraturan-peraturan 
yang menyebutkan baik secara jelas dan terinci maupun pa
da batasan-batasan yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 1 Ordonansi Gangguan Stb. 1926 Nomor 226 

tidak secara tegas menyebutkan istilah atau pengertian 

mengenai tempat usaha (inrichting), tetapi menyebutkan 
secara terinci 20 jenis usaha yang aktivitasnya dapat me
nimbulkan gangguan atau pencemaran. Pasal tersebut dibuat 
sebagai landasan yuridis bagi subyek hukum yang memerlu- 
kan ijin tempat usaha. Khususnya keberadaan pasal 1 (1) 
sub xx adalah sebagai upaya untuk menjembatani apabila 
ada golongan tempat usaha yang tidak terinci nama dan 
jenisnya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa : warung da - 
lam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lain- 
nya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gang - 
guan. -Oari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa jenis - 
jenis usaha lainnya yang belum disebutkan di dalam pasal
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1 Ordonansi Gangguan, juga dalam mendirikannya harus meng- 
gunakan ijin tempat usaha terlebih dahulu kalau dirasa 
aktivitasnya raampu mendatangkan gangguan*

2* Vtewenang Periiinan Hinder Ordonnantie Berdasarkan 
Fermnnda/?ri No* 12 Tahun 19&h

Dalam Ordonansi Gangguan telah ditotapkan bahwa un
tuk mendirikan teapat usaha terlebih dahulu harus menda - 
patkan ijin* Tata cara percc kor.ar. ijir dan rembcrian ijin 
lncrupakan Y?evrenang Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten 
atau Kota Hadya ( Pasal 1 ayat (3) H O ) *

Instansi yang mempunyai wewenang mengelola atau 
memproses ijin ter.pat usaha adalah instansi bagian pereko- 
nomian.. Petunjuk palaksanaan penertiban perijinan tersebut 

dituangkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang penertiban peri - 
jinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juncto Surat 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jav/a Timur HK. 033/30k/ 
1980 tentang penyederhanaan prosedur perijinan yang dite- 
tapkan pada tanggal 8 Maret 1980*

Sebagaimana kita maklumi bersaraafsejak tahun 1984 pe
merintah telah berupaya untuk menetapkan berbagai kebijak- 
sanaan yang bersifat mendasar berupa penyederhanaan prose
dur berbagai perijinan termasuk ijin tempat usaha. Maksud 
penetapan kebijaksanaan tersebut adalah memberikan berba-
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gai kemudahan terutama bagi sektor dunia usaha agar dapat 
merupakan salah satu daya tarik untuk mendorong gairah 
investasi yang lebih baik, Menyadari arti pentingnya pe
ranan sektor usaha yang di dalamnya termasuk peranan sek
tor swasta, khususnya peranan sektor penanaman modal me -

t
lalui proyek-j;royek yang mon(;gu:iakan fasilitas Penanaman 
Modal Asing (PKA) atau Penanaman Kodal Dalam Kegeri (PK- 

DN), untuk mencari target investasi dan memacu laju pcr- 
tumbuhan ekonomi Pererintah telah mengeluarkan Peraturan 
’'enter! Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 yang ditetapkan 
tanggal 15 Desember 1984 tentang: "Tata cara penyediaan 
tanah dan halt atas tanah, pemberian ijin bangunan serta 
ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan 
yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968"* 

Pemberian ijin tempat usaha berdasarkan Permenda- 
gri No, 12 Tahun 1984 bagi perusahaan-perusahaan yang 
akan mengadakan penanaman modal, dalam raengajukan permo- 
honan ijin tempat usaha melalui Ketua Badam Koordinasi Pe
nanaman Modal Daerah menurut prosedur yang telah ditetap
kan* Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merupakan 
instansi yang memberikan pelayanan tunggal terhadap peru- 
sahaart yang mengadakan penanaman modal baik itu modal asing 
maupun modal dalam negeri. Berdasarkan' Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 menyebutkan bahwa ,
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Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jaerah selaku ba- 

dan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur Kepala Jaerah yang telah mempero- 
leh pelimpahan wewenang untuk atas nama Gubernur, mempro- 
ses, menerbitkan dan menandatangani perijinan daerah. 

Selanju^nya mengenai pelaksanaan pemberian ijin tempat 
usaha di Jaerah Tingkat II di persiapkan oleh Ketua Ba - 

dan Koordinasi Pendnaman Modal jjaerah bcrsama Bupati / 
Walikotamadya Kepala Jaerah Tingkat II dan ditanda tang- 
ani oleh Ketua BKPMJ atas nama Bupat^ / Walikotamadya.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 12 Tahun 19*34 meru- 
pakan penyimpangan terhadap Ordonansi Gangguan di dalam 
hal pemberian atau pemrosesan permohonan ijin tempat usa
ha. Keadaan ini menyimpang dari bunyi pasal 1 ayat 3 Or
donansi Gangguan yang intinya bahwa penguasa yang berhak 
memberi ijin tempat usaha adalah Bupati ./Walikotamadya 
Kepala Jaerah Tingkat II.

3. Prosedur Perijinan Hinder Ordonnantie
Instansi pemroses ijin tempat usaha berdasarkan 

Surat Gubernur Kepala Jaerah Tingkat I Jawa Timur Nomor. 
HK. 033/304 /80 yang ditetapkan pada tanggal 8 maret 1980 
adalah Bagian Perekonomian pada Kantor Pemerintah Jaerah 

Tingkat Il.^Proses pefl^relesaiaimya memerlukan- peneli — 

tian secara tehnia dari berbagai installs! terkait &e -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HINDER ORDONANTIE Stb. 1926 NO.226 
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DATI II KABUPATEN NGANJUK

YOHANES SUBROTO



2jD

auai bidaagnya maeiag-masing.. Dalam hal ini perlu. di - 
clptakan iklim. untuk mempersingkat. proses pemberian. per- 
timbangan/rekomendasi dari instansi yaag bersangkutan , 
sehingga benar-benar dapat meaunjang usaha penertiban 
ataupun penyederhanaan perijinan, agar bataa waktu yang 
telah ditentukan dapat dipenuhi.

Instansi yang terkait memberikan rekomeadasi berda
sarkan Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Timur Nomor. 593*^/3051/013/1986 tentang Tata Cara 
Pemrosesan Surat ijin K 0 adalah sebagai berikut ;

1* Kepala Desa/Lurah; rekomendasi dari instansi ini m.e- 
nyangkut masalah-masalah yang ada hubungannya dengan 
letak lokasi serta lingkungan tempat usaha tersebut,

2, Camat; instansi ini memperkuat. rekomendasi dari Kepala 
Desa/lurah mengenai permohonan yang berhubungan dengan 
letak lokasi serta lingkungan tempat usaha.

3* Bagian Pemerintahan pada Kantor Pemerintah Daerah 
Tingkat Ilcq. Sub. Bagian Ketertibaa; rekomendasi da- 
ri instansi ini mienyangkut masalah-masalah yang berhui- 
bungan dengan lokasi usaha serta dampak yang dapat di- 
timbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap ketertiban 
daa keamanan lingkungan. 

if. Dinas Pekerjaan Umum. Daerah Tingkat II; pertirabangan 
dari instansi ini menyangkut mengenai masalah yang 
berhubungan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
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5. Bagian Hukum pada Pemerintah Jaerah Tingkat II; reko -
mendasinya menyangkut mengenai masalah prosedur hukum- 
nya dari ijin te.mpat usaha.

6. Dinas Kesehatan jiada Pemerintah Daerah Tingkat II ; 
rekomendasinya menyangkut masalah yang ada hubungan - 
nya dengan lokasi usaha ditinjau dari segi kesehatan.

7. Instansi lai‘.nya yang berhubungan dengan bidang kegi - 
at an atau tempat usaha masi/ig-masing antara lain ;

-  Jinas P c r in d u s i r ia n ; rekomendasi instansi ini me 
nyangkut masalah yang ada hubungannys dengan hasil 

industri yang akan diproduksi.
- Jinas Pertanian Tanaman Pangan; pertimbangan dari 

instansi ini diperlukan apabila bidang usaha yang 
akan didirikan menyangkut masalah pertanian dan ta
naman pangan.

- Dinas Perkebunan; pertimbangan dari instansi ini 
diperlukan apabila bidang usaha dari perusahaan 
yang akan didirikan berhubungan dengan masalah per
kebunan .

4Kalau kita kembali pada prinsip penyederhanaan perijinan 
dengan membatasi pemberian pertimbangan pada yang benar- 
benar diperlukan, prosedur ini menurut pandangan saya 
telah cukup memadai untuk penyelesaian perijinan, khusus- 
nya ijin tempat usaha, sesuai dengan batas waktunya.
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4. Masa Berlakunya Ijin H 0
Pada prinsipnya ijin tempat usaha herlaku cm-tuk 

selama-lamanya. Maksud, arti serta pengertian selama - 
lamanya, bahwa ijin itu tidak ditujukan kepada pribadi 
perseorangan melainkan terhadap aktivitas dari tempat u- 
saha tersebut. Walaupun pemegang ijin itu meninggal du - 
nia tidak berarti ijin tempat usaha itu berakhir pula , 
karena ijin tempat usaha itu masih dapat diteruskan oleh 
ahli warisnya. Jengan perkataan lain, jangka waktu ber - 
lakunya tidak terbatas (menurut ketentuan H 0)

Jalam prakteknya ijin tempat usaha berdasarkan

Ordonansi Gangguan terbatas jpngka waktunya terhadap je- 

nis-jenis usaha tertentu, Sebagai dasar hukum pelaksana
an ketentuan tersebut adalah Peraturan Jaerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1985.
1. Perusahaan penggilingan padi/huller, angkutan, pengi- 

napan jangka waktunya 5 (lima) tahun.
2. Perusahaan peternakan ayam petelur jangka waktunya 

5 (lima) tahun.
3. Perusahaan peternakan ayam pedaging jangka waktunya

5 (lima) tahun.
4. Perusahaan peternakan babi jangka waktunya 5 (lima)

tahun.
5. Perusahaan peternakan sapi potong jangka waktunya 

15 (lima belas) tahun.
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6. Perusahaan peternakan sapi perah jangka waktunya 10

(sepuluh) tahun.
Ijin tempat usaha dapat berakhir karena adanya 

pencabutan ijin dari penguasa, disebalakan o leh pelanggar- 
an-pelanggaran y^ng uilakukan oleh pemcgang ijin. Penca

butan ijin tempat usaha .nerupakan tindakan terakhir dari 

penguasa. Apabi3a se'relumnya pernegang ijin tersebut tidak 
mengindahkan tegoran-tegoran secara tertulis maupun lisan, 
penguasa menutup aktivitas perusahaan, yang akhirnya dapat 

mengadakan pencabutan ijin.
Ji sarcping iiu ijin dapat berakhir karena :

- pernegang ijin te-npat usaha mengadakan perubahan 
pada sifat tempat usaha itu seperti memperluas 
atau menambah bangunan, penggantian mesin baru 

yang daya mesin pengganti tersebut melebihi daya 
mesin sernula; tetapi bila aaya mesin pengganti le
bih kecil kejnarapuannya tidak mempengaruhi bera - 
khirnya ijin.

- Berusahaan yang secara berturut-turut berhenti ak- 
tivitasnya selama 4 tahun, ijin dapat berakhir dan 
apabila pengusaha akan menghidupkan kembali akti - 
vitasnya harus dengan ijin baru*

- Suatu tempat! usaha yang telah hancur total karena 
akibat perang atau bencana alam, maka ijin tempat 
usaha tersebut berakhir.
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Untuk mendirikan lagi tempat usaha tersebut aiperlukan 

ijin baru, hal ini sesuai aengan bunyi pasal 9 Ordonansi 

Gangguan.
Jengan demikian, ijin tempat usaha dapat berakhir 

karnna adsnya pcncabutan ijin dari penguasa, hancur seca
ra total, pengusahs mengadakan perubahan siiat tempat 
usah'a d^n cerhenti sccara terus menerus selama 4 tahun.
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HUBUNGaN HINDER GRJONNANTIE PENGAtf DU.LH

BAB III

1 . Gangguan dan Pencemaran
Kengenai apa yang dimaksua dengan "gangguan" se - 

perti telah djjelaskan sebelumnya, tiaak terdapat peru - 
ir.usan secara tegas di dalani Ordonansi Gangguan. Penger - 

tian "gangguan" dalan* Ordonansi Gangguan Japat ciihubung- 
kan dengan "pencemaran" lingkungan yang diakibatkan oleh 

aktivitas manusia antjara lain berupa gangguan suara, uda- 

ra, air maupun raea.
Gangguan dapat diartikan segala bentuk aktivitas 

manusia khususnya yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

ekosistem. Ekosistem pengertiannya dijelaskan di dalam 
UULH adalah "tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh an- 
tara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempe - 
ngaruhi".1̂  Aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan 
berdasarkan Ordonansi Gangguan Stb. 1926 Nomor. 226 , 
pasal 1 (1) disebutkan secara terinci 20 (dua puluh) 
jenis tempat usaha (tidak limitatif).

Sebagaimana telah diketahui bahwa, awal terjadi-

Undang-Undang No. 4 Tahun 1962 tentang Ketentu- 
an-Ketentuan~Pokok^PengeioIaan Lingkungan Hidup, C.V . 
Aneka, Semarang^ 1 §82, Bab I, Pasal 1 ("3), h. 5.
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nya gangguan atau pencemaran lingkungan akibat dari ak

tivitas yang melampaui batas daya dukung proses asimila- 
si oleh alam. Ji sini dapat diambil sebagai contoh suatu 

industri atau pabrik yang sedang berproduksi. Keluarnya 
asap tebal berwarna hitarn dari cerobong-cerobong asap 
pabrik, zat-zat sisa yang dialirkan ke sungai atau pem- 

buangannya dilewatkan mclalui parit-parit buatan, ditum- 

puk begitu 5aja di pinggir-pinggir jalan, sehingga aki - 
batnya dapat diperkirakan akan ;ncrupakan bene ana bagi 
kehidupan manusia atau kelangsungan makhluk hidup lain- 

nya. Udara menjadi kotor Jan akibatnya mengganggu perna- 
pasan, v.xc nungai t̂ rcorjip.r akibatnya banyak ikan-ikan 
atau satwa air lainnya menjaiii mati, tanah yang dilewati 

menjadi gersang dan merubah peruntukanr.ya , belum lagi 
suara yang ditimbulkan oleh kekuatan mesin yang berkapa- 
sitas tinggi.

"Pencemaran" seperti yang telah dijelaskan sebe- 
lumnya merupakan istilah baru dalam Bahasa Indonesia 
moderen, pengertian istilah tersebut sering digunakan 
dan dikaitkan dengan: masalah lingkungan, sehingga mela- 
hirkan pengertian tentang pencemaran lingkungan. Adapun 
macam-macam pencemaran antara lain pencemaran air, pen
cemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran rasa .
Di dalam pasal 1 (7) UULH menyebutkan bahwa "Bencema - 

ran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain
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ke dalam lingkungan dan atau herubahnya tatanan ling- 
kun&an oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam , 
sehingga kualitas lingkungan turun sam.pai ke tingkat 
tertentu yang menyehabkan lingkungan menjadi kurang, 
atau tidak dapat berfungsi lagi eesuai dengan perun- 
tukannya"*!!

Jadi, dapat dikemukakan bahwa, perwujudan kesadar- 
ran berwawasan lingkungan tidak hanya merupakan tanggung 

jawab. dari pemerintah semata melainkan peran serta seca
ra langsung dari masyarakat c.ukup penting di dalam. penge
lolaan lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan UULH pasal 5 ayat 2 bahwa, 
setiap orang berkewajiban raemelihara lingkungan hidup dan 
mencegah serta menanggulangi kerusakan dan penceraarannya, 
dan pasal 6 ayat 1 setiap orang mempunyai hak dan kewaji- 
ban untuk herperan serta dalam rangka pengelolaan ling - 

kungan hidup*
Dengan demikian, Ordonansi Gangguan Stb. 1926 

No. 226 dan UULH berfungsi untuk melindungi lingkungan 
hidup terhadap gangguan atau pencemaran. Selain itu, HO 
dan UULH rn.enj.aga terciptanya keseimbangan yang baik ait- 
tara pembangunan dan kesadaran terhadap perlunya pengelo
laan lingkungan hidup yang baik (pembangunan tanpa pence
maran), agar aktivitas subyek hukum dapat dicegah akibat

Undang-Undang No. k Tahun 1982 tentang Ketentu_- 
an-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. C.V. 
Aneka, Semarang, 1982, Bah I, Pasal 1 (7), h. 5*
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akibat yang dapat merugikan warga masyarakat dan akhirnya 
menjadi beban nasional.

2.. Persyaratan Peri.ilnan H 0 dan U U L H
Perkembangan industri dan perturcbuhan ekonomi me- 

rupakan dua hal yang terpadu serta saling menerlukan dan 

menentukan. Tidak kurang penting adala^ kemampuan alam 
untuk raendukung berhasilnya pembangunan di bidang indus
tri, agar kelangsungan pcningkatan kualitas lin^ungan 

hidup diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dengan demiki
an, diharapkan akan tercapai apa yang kita cita - citakan 
dalam mengelola lingiiunjan hicup, yakni kemampuan ling - 
kungan hidup dalam mdndukunr ^orikehidupan dan kesejahte- 

raan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Untuk merealiaasikan cita-cita tersebut, sebelum 

mengajukan permohonan ijin terapat usaha diwajibkan untuk 
meraenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi 

pendirian tempat usaha. Kewajiban tersebut adalah meme - 
nuhi serta mentaati segala persyaratan umum ijin tempat 
usaha, dan syarat-syarat tersebut harus sesuai dengan 
ijin usaha. Tujuan dari persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh pemohon ijin tempat usaha adalah untuk me - 
ngadakan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran ling - 
kungan hidup. Secara tegas pasal 7 Ordonansi Gangguan
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memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang segala sesuatu 

yang "berhubungan dengan pemberian ijin yang berbunyi se
bagai berikut " jika kekhawatiran akan bahaya, kerusakan 
atau gangguan dapat dihindarkan uengan mengadakan syarat- 

syarat, maka ijin dibcrikan Jengan bersyarat Syarat- 
syarat ini adalah untuk menghindarkan kekhawatiran akan 
bahaya, kerusakan atau gangguan yang sangat, yang dapat 

ditimbulkan oleh tempat usaha itu.
Syarat yang pertarna dan utama tentang permohonan 

ijin untuk mendirikan suatu tempat usaha diatur dalam 
pasal 4 Ordonansi Gangguan. Secara terinci unsur dalam 

pasal 4 terseIut Jnpat uiuraikan sebagai berikut; Paaa 
permintaan untuk nendipntkar. ijin harus disertakan ke - 
terangan-keterangan jelas tentang :

1. Lokasi dimana tempat usaha itu akan didirikan.
2. Mesin, peralatan kerja dan peralatan pembantu 

lainnya yang akan dipakai.
3. Tempat mesin, peralatan kerja dan peralatan pem

bantu lainnya yang ada di dalam tempat usaha.
4. Keterangan tentang segala sesuatu yang akan di- 

kerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan di 
dalam tempat usaha itu.

5. Jika dirasa perlu disertai pula atau dijelaskan 
dengan gambar yang teliti.
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Syarat ked.ua yaitu, keterangan. tidak keberatan 
dari warga masyarakat sekitar lokasi tempat akan. didiri

kan usaha tersebut*
Setiap syarat harus dicantumkan dengan. tegas, leng- 

kap dan terang di dalam. ijin, agar supaya pemegang ijin da
pat mengetahui dengan jelas kewajibannya lebih-lebih bagi 
masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi yang 
mula-mula mengajukan keberatan, sebab mungkin mereka masih 
raemandang perlu untuk mengajukan permintaan banding admi - 
nistratif.

Pasal 7 ayat 2 UULH juga menyebutkan bahwa, ktewaji- 
ban pemohon. ijin tempat usaha dicantumkan dalam setiap ijin 
yang dikeluarkan. oleh instansi yang berwenang. Jadi, instan
si pemroses ijin tempat senantiasa terikat untuk melakukan 
tindakan preventif guna pele6tarian lingkungan hidup guna 
menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

3. I.iin H 0 dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pemberian ijin terhadap semua kegiatan 

yang dapat menirabulkani dampak negatif terhadap lingkungan. 
hidup merupakan kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan ua- 
tuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya, kerusakan , 
gangguan dan atau pencemaran*.

Di dalam Ordonansi Gangguan telah disebutkan suatu 
tempat usaha yang harus mendapatkan ijin. terlebih dahulu
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dari penguasa yang berwenang. sebelum tempat usaha itu di- 
dirikan, terinci ataa 20 j.enis tempat usaha yang disebut- 

kan dalam pasal 1 Ordonansi Gangguan.
Seperti diketahui bahwa, ijin merupakan pemberian 

hak oleh Pemerintah kepada orang atau badan hukum unt.uk 
melakukaa tindakan tertentu, Ijin sebagai bentuk kewena - 
ngan dalam melakukan suatu tindakan yang b-erhubungau de - 
ngan kewajiban-kewajiban tertentu* Untuk mencapai hal.ter
sebut, yaitu dalam bidang perijinan, harus diarahkan pada 
proses pengurusan ijin tempat usaha yang tidak bertele - 

tele, lambat dan meraberatkan para peraohon ijin, sehingga 
menimbulkan keengganan terhadap calon pemohon ijin.

Jiwa Ordonansi Gangguan itu sendiri dimaksudkan se
bagai ketentuan yang melindungi warga masyarakat di seki - 

tar tempat usaha yang akan didirikan terhadap bahaya, keru- 
sakan atau gangguan. Sebagai contoh, pada masa itu sewaktu 

ordonansi tersebut dibuat belum ada gudang teapat untuk 
penyimpanan padi atau polowijo.. Seandainya tidak ada pasal 
1 (1) nomor xx, raaka gudang, tersebut tidak dapat dikatego- 
rikan sebagai tempat usaha yang dalam mendirikannya harus 
menggunakan ijin terlebih dahulu* Hal ini adalah wajar, 
karena waktu ditetapkannya Ordonansi Gangguan pada tahun 
1926 belum ada gudang padi atau polowijo; yang ada baru 
gudang untuk penggantungan tembakau seperti yang disebut- 

kan dalam pasal 1 (1) Nomor XVI Ordonansi Gangguan*
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa de- 

ngan adanya Ordonansi Gangguan yan& mengharuskan di dalam 

pendiriannya terhadap jenis-jenis usaha tertentu. ijin usa
ha terlebah dahulu, jelas sudah merupakan upaya terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup* Pencegahan serta penanggu- 
langan yang dilakukan sedini mungkin untuk mencegah, me- 
ngurangi bahaya kerusakaa-kerusakan. tat a lingkungan me - 

lalui cara teknis yuridis m.erupakan tujuan utama untuk 
keraantapan lingkungan hidup agar terhindar dari bahaya 
pencemaran serta ra.enjaga kelangsungan lingkungan hidup 
agar tetap bereih dan sehat.

Namun perlu diingat bahwa, di dalam pelaksanaan 
pemberian ijin tempat usaha jangan sajupai menimbulkan 
kesukaran bagi ntereka yang akan mendirikan tempat usaha 

kecil seperti industri rumah tangga (home industry), ji- 
ka dari semula telab dapat dipastikan tidak akan; menim- 
bulkan bahaya, kerusakan atau gangguan*

Ordonansi Gangguan di dalam pelaksanaannya- dewasa 
ini sudah jelas tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ma - 
syarakat, terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan 
lingkungan hidup* Kelemahan Ordonansi Gangguan antara lain: 
si fat dari Ordonansi Gangguan ^angkauan teritorialnya ter- 
batas- hanya radius 200 meter, padahal pencemaran lingkung
an tidak mengenal batas wilayah* Disaraping itu Ordonansi
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Gangguan tidak menc&ku:. suji.ber pencemaran yan0- tiir.bulnya 
selain darj. tempat usaha seperti ^endaraan bermotor, dan 
nesawat terban^ . ^

12Siti Sundari Rangkuti, Ordonansi Gangguan dan 
Beberapa Masalah .yam% Berkaitan Dengati Perlindungan 
Linakungan HidUtJ. Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 
1985, h. 11.

-WNlVllRfclTAS MRLA
S U R A  B A  yja. -
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PELAKSANAAN H 0 DI DATI DATI II KABUPATEN NGANJUK
BAB IV

1- Wewenang Perijinan
Pelaksanaan pemberian ijin tempat usaha berdasar- 

kan Ordonansi Gangguaa di Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Nganjuk, khususnya tata cara permohonan ijin 
dan pemberian ijin dilakukau olah Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Nganjuk*

Instansi yang mempunyai wewenang untuk mengelola 
atau memproses ijin tempat usaha adalah instansi bagiaa 
perekonomian, Petunjuk-petunjuk pelaksanaan penertiban 

perijinan tersebut telah t.ertuang dalam Instruksi Guber- 
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 
tentang Penertiban Perijinan yang dikeluarkan oleh Peme- 
rintah Daerah juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur Nomor HK* 033/30^1980 tentang Penyeder- 

hanaan Prosedur Perijinan yang ditetapkan. pada tanggal
8 Maret. 1980.

Di dalam. penyelesaian proses ijin tersebut masih 
diperlukan lagi rekomendasi/pertimbangan dari instansi 
lain yang aempunyai kaitan dengan ijin tempat- usaha tadi. 
Kehi jaksanaan. tersebut diambil dengaa pertimbangan. agar 
keputusan permohonan ijin tempat usaha benar-benar nten-

3k
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mencapai tujuan ganda yakni : menciptakan ketertiban , 
kelancaran, pengawasan secara intensif, serta melindungi 
warga masyarakat dari bencana gangguan. Aaa-oun instansi 
lain yang terkait di dalam memberikan rekorcendasi/pertim- 
bangarr berdasarkan Lampiran Surat ^ubernur Kepala Daerah 
7ingkat X Jav/a ^imu^ T‘on:or. 593W3051/C13/1986 tentang 
Tata Cara Pemrosesan Surat Tjin Tempat Usaha berdasarkan 

Crdcnansi Gangguan gudah di jelaskan di haiaman 19 sampai 
i-ola.nan 22 skripsi ini.

Banyaknya rekor.endaci atau port: :.;bangan yang ha
rus ciipenuhi olch pe&ohon ijin dari bcborapa instansi 
untuk pernchonan ijin pendirian suatu tenpat usaha dinak- 

sutikan agar dikenuaian hari setelah didirikan bangunan 
dan usaha tersebut raiulai berproduksi tidak lag! menimbul- 

kan bahaya, kerusakan atau gangguan.

2. Prose dur Perl.jinan
Proses penyelesaian ijin tempat usaha berdasarkan 

Ordonansi Gangguan yang j'enis usahanya tidak me'nggunakan 
fasilitas penanaman modal baik modal asing maupun modal 
dalam negeri jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan. Pe — 
laksanaannya ini berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Karet 1985 Nomor. 188/3764/ 
013/1985 tentang jangka waktu penyelesaian ijin tempat 
usaha berdasarkan Ordonansi Gangguan.
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Prosedur pemberian ijin tempat usaha berdasarkan 
Ordonansi Gangguan adalah sebagai berikut ; Pemegang ijin 
tempat usaha diwajibkan untuk raemenuhi persyaratan-persya- 
ratan yang diperlukan terhadap permohonan ijin tempat usa
ha* Kewajiban tersebut seperti yang termaktub di dalam pa- 
sal h Ordonansi Gangguan, yang intinya berisi keterangan 
tentang lokasi tempat usaha itu akan didirikan, mesiu , 
peralatan kerja dan pembantu lainnya yang akan dipakai, 
tempat mesin, segala sesuatu yang akan dikerjakan, dibuat, 
dikumpulkan atau dlsirapan di dalam tempat usaha itu, jika 
dirasa perlu disertai p̂ula atau dijelaskan dengan gambar 
yang teliti.

Setelah ketentuan tersebut di atas dipenuhi baru 
diajukan kepada Bupati Kepala Dati II Kabupat-en Nganj.uk 
disertai keterangan tidak keberatan dari masyarakat se- 
kitar lokasi yang akan didirikan bangunan untuk usaha , 
yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat selaku Kepala 
Wilayah Kecamatan untuk memperkuat rekomendasi'dari Lurah 
atau Kepala Desa mengenai permohonan yang berhubungan 
dengan letak lokasi serta lingkungan tempat usaha terse
but*

Permohonan ijin tempat usaha yang telah masuk kepa- 
da Bupati Kepala Dati II Kabupaten Nganjuk oleh instansi ba- 
gian perekonomian diproses, selanjutnya dimintakan pertim -
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ngan kepada instansi lain yang mempunyai wewenang, juga 

instansi terkait dengan jenis usaha yang dimohonkan itu 

seperti telah dijelaskan di atas.
Setelah instansi pemberi pertimbangan menerima 

surat permintaan pertimbangan atas permohonan ijin tem - 
pat usaha dari Bupati Kepala Jaerah, segera diadakan pe- 
r.injauan lokasi .esuai dengan biJangnya masing-masing 

untuk dilaporkan kembsli berkas pertimbangan sebagai d?- 
sar penerbitan atau pcnolakan atas permohonan ijin tem - 

pat usaha.
Camat selaku Kepala tfilayah Keoamatan lokasi usaha 

itu akan didirikan, pfcda saat setelah mcnerlma permintaan 
pertimbangan atas permohonan ijin tempat usaha dari Bupa
ti Kepala Daerah segera meletakkan pernintaan tersebut 

beserta lampirannya di kantor kecamatan atau kabupaten 
agar dapat dibaca oleh umum atau yang bersangkutan, juga 
mengumumkan hal itu kepada khalayak dengan menempelkan 
suatu pemberitahuan atau langsung di dekat tanah/lokasi 
yang bersangkutan.

Guna kepentingan mereka, warga masyarakat sekitar 
lokasi yang akan dibangun sebagai tempat usaha diberi hak 
dalam tenggang waktu 30 hari kerja atau satu bulan sete
lah tanggal pengumuman itu untuk mengajukan keberatan 
(inspraak). Hal ini berdasarkan pasal b (3) Ordonansi
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Gangguan yang menyebutkan; "Setiap orang berhak dalam 

waktu sebulan setelah tanggal pengurriuman itu memajukan 

keberatannya terhadap pemberian ijin kepada penguasa ter- 
maksud dalam ayat 1 ". Jalam hal rr.engajukan keberatan 
terhadap per.beri.an ijin, surat atau gugatan ditujukan kc- 
pada penguasa yang berhak memberi ijin. Sebagai cats tan, 
keberatan tidak Japat diajukan apabila yang diir.akrud ti
dak ada sangkut -audnya uengan te.'f.pa* us-, aha itu. Seba^i 

contoh keberatan iitf Jiiu jukart pada pri badi pemohon ijin 
misalnya mengenai agamanya, ktwarfcaan negaranya atau ras, 

budi pekertinya, dan setagainya.
Apabila serr.ua keua * iopn ah dipenuhi oleh pt n.o- 

hon ijin tempat usaha dsn di dalam berita aeara pemerik- 
saan juga rekomenaasinya tidak ada keberatan, kemudian 
dibuatkan konsep Sur;at Keputusan serta Kutipan dari Su
rat Keputusan tersebut oleh bagian perekonomian. Jengan 
diterbitkannya ijin tempat usaha, pengusaha sebagai pe - 
mohon diberikan surat panggilan pemberitahuan bahwa ijin 
tempat usaha telah dikeluarkan, agar aiambil dengan ke - 
wajiban membayar sejumlah uang (sesuai dengan ketentuan) 
untuk pembayaran :

- pajak pendaftaran perusahaan
- uang leges
- uang blanko.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Nganjuk 

No. 17./ 1975 (lampiran 2 ) fcesarnya perabayaran pajak pe- 
rusahaan adalah. sebagai b.erikut :

a. perucahaan golongan 1, sebosar % 900,-
b. pcrusahaan golongan 2, sebrjsar % 2.250,-
c. porusahacn goieng-in 5, sobesar 7.500,-
d. perusohann 'puOnfpn sibesar ^ 15.000,-

e0 perusihi.^ : l-'n j;.r. ;, ,b,\3.-ir ^ 30.003,-
f. pcrusolmr; -j > V-- 6, so bcsar r, 90.000,-
Dari urai'in torsobuS di atas dapat dicimpulkan 

bahwa dongan janckn waktu 3 (tiga) bulan proses penye- 
losaiar i;;in t ; V usaha rasukon sudah cukup, nawun 
rr.â ih jura J-.ir.j’-:: ’• ?•**. -<t! 1 :!•;> hpat litoputi
discbabkon :

1. Tempat usaho yar.j diajukan ijinnya telah diba - 
ngun terlebih dahulu, sehingga menyalahi keten- 
tuan Ordonansi Gangguan yaitu tidak boleh men - 
dirikan tcrlobih dahulu bangunan sebelum menda- 
pat ijin tertulis dari penguasn yang borwenang. 
Terhadap permasalahan yang demikian, disamping 
pengusaha tclah molanggar kctentuan, kemudian 
kenungkinan dibangunnya tempat usaha tersebut 
tidak sesuai dengan kotentuan tentangi bangunan, 
kesehatan atau lingkungan.
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2. Instansi pemberi pertimbangan tidak cepat niengirim- 
kaiL rekomendasinya kepada instansi pemroses yaitu 
instansi bagian perekonomian untuk dibuatkan kon- 
sep ijinnya.
Terhadap permasalahan seperti tersebut di. atas da- 

pat dijelaskan bahwa seyogyanya calon pemohon ijin tempat 

usaha jangan mendirikan tempat usahanya terlebih dahulu 
sebelum tnendapatkan ijin- dari penguasa, dan kepada i&s- 
tansi pemberi pertimbangan agar cepat memberikan reko - 
mendasinya untuk penertiban ijin tem.pat usaha. Selain 
hal tersebut di atas, faktor-faktor yang menyebabkan » 
dilampauinya batas waktu ialab kurang efektifnya sank - 
si yang diberikan baik kepada pengusaha, instansi pem - 
beri pertimbangan maupun instansi pemroses ijin yang 
melanggar ketentuan.

Setelah ijin keluar, ada kesempatan untuk mengaju- 
kan banding administratif (beroep). Masalahi pengajuan ban
ding (beroep) terhadap pemberian ijin tempat usaha diatur 
dalam Ordonansi Gangguan pasal 10 ayat 2 sampai 5* Permin- 
taan banding harus diajukan kepada Guberimr Kepala Daerah. 
Tingkat I Jawa Timur* Menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 
Ordonansi Gangguan, yang Uerhak mengajukan permintaan 
banding ialah orang yang minta ijin dan mereka yang ber-
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kepentingan, yang talah mangajukan keberatan di dalam 
waktu sebagaimna dimaksud dalarn p'jsal 5 ayat 3. Per- 
mintaan banding harus diajukan di dalam waktu 14 hari 
scsudah pengumuman sebagaiiiana diatur dalam pasal'16 
ayat 1 Ordonansi Ganggirri. Per minl:;nn banding yang dia
jukan sebelum ada pengumu nu, tidak dapat diterima.

Monurut ketentuan pasal 10 ayat 3, orang yang me- 
ngajukaa permintaan banding pada waktu yang be^samaan 
memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berhak me- 
ngatnbil keputusan scbagaimana dimaksud da la u ayat 1 de- 
ngan menyampaikhn tembusan surat permintaan bandingnya.

Sosii'iah p "ijino-i bo "hak memberI ijin msnori-
ma pemberitahuan tersebut, segera menc>npelkan pengumuman 
tentang adanya permintaan banding pada atau. dekat .tempat 
yang dipergunaknn untuk tempat usaha yang dimaksud. Jika 
por.rintaan banding diajukan oleh orang lain selain poi'io- 
hon ijin tempat usaha, maka penguasa harus segera membe- 
ritahukan hal itu kepada peminta ijin dengan surat ter - 
catat; sebagai landasan hukumnya adalah pasal 10 ayat 3 
Ordonansi Gangguan.

Kewajiban penguasa pemberi ijin tempat usaha se- 
tolah menerima pemberitahuan tentang diajukannya perrain- 
taan banding, segera mengirimkan surat-surat dan pertim-
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bangan kepada G-ubernur sebagai penguasa yang berhak me - 

mutus permintaan banding. Surat-surat yang bersangkutan 
dengan permintaan ijin tempat usaha adalah sebagai beri- 

kut :
1. Surat permohonan ijin tempat usaha lengkap dengan 

lampiran-lampirannva.
2. Salinan surat pfcrnberitahuan tentang keputusan permin

taan ijin tefr.rjat asaha (pasa3 5 ayat 1 KG).
3. Salinan surat penguu.uman kepaua khalayak umum yang

*■ ditempelkan pada atau di dekat lokasi yang akan didi

rikan sebagai terr.prt usaha (pasal 5 3*yat 2 HO).
4. Froses perbal pejr.eriksaan dari instansi yang berwenang 

mengelola proseuur perrriohonan ijin tempat usaha (ins
tansi bagian perekonomian).

5. Surat-surat keberatan yang Jiajukan.

6. Surat-surat rekomendasi aari Kepala i)inas (ahli) atau 
instansi terkait dengan jenis usaha yang diajukan un
tuk mendapat ijin tempat usaha.

7. Salinan keputusan penguasa (Bupati) yang berhak mem- 
beri ijin tempat usaha.

8. Salinan pemberitahuan kepada peminta ijin serta pengu- 
muman kepada khalayak atau warga masyarakat di sekitar 
lokasi tempat usaha tersebut.

Gubernur Kepala Jaerah Tingkat I dalam keputusan-
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nya terhadap permintaan banding dapat :

1* Menguatkan keputusan-keputusan penguasa yaag Uer- 
hak memberi ijin tempat usaha.

2* Menambah keputusan tersebut. dalam angka 1 da atas*

3. Merubah keputusan tersebut dalam angka 1 di atas.
4. Membatalkan keputusan tersebut dalam. angka 1 di 

atas.
Jika keputusan penguasa yang berhak memberi ijin 

tempat usaha dibatalkan* maka permintaan ijin yang di - 
maksud menjadi belum ada keputusannya. Oleh karena itu 
penguasa yang berhak mengambil keputusan dalam banding 
(Gub-ernur) d.iwajibkan :

a. Mengambil keputusan sendiri yaita memberi ijin 
atau menolak permintaan, ijin tempat usaha.

b. Mengembalikaa permintaan ijin itu kepada penguasa 
yang berhak memberi ijin, dengan perminrtaan untuk 
diproses lagi dari permulaan.

Sebagai dasar hukumnya pasal 10 ay at 4 Ordonansi Ganggu
an.

2*1. Kasus Insnraak
Masalah yang tirabul' dalam pelaksanaan. Ordonansi 

Gangguan di Dati II Kabupaten Nganjuk dapat dikatakaa 
tidak atau belum ada yang serius, tetapi bukan. ber -
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artii tidak ada saaa sekali peraasalahan, keluhan, baikr 

yang bersifat kolefctif maupun individual kasuisti*-. Ke- 

tidakj'elasan hak serta kewajiban warga nasyarakat seki- 
kitar lokasi yang akan atau telah didirikan tempat usaha 

Henjadf pangkal uts*a per»aaalahan tersebut.
Warga nasyarakat d'i wilayah Kabupaten Nganjuk 

khuauanya, sering tidak laempergunakan haknya untuk menya- 
takan keberatan* Mereka baru nempcrgunakan haknya setelah 
tenpat usaha itu berproduksi dan nenimbulkan bahaya, ke- 

rusakan dan gangguan aelalui gugatan kepada Kepala Daerah 
Tingkat II Kabupaten sebagai upaya penyelesaiarr padahal 
periode untuk inspraak bahkan banding sudah lewat waktu- 

nya. Dasar terjadinya kreadaan seperti ini dxsebabkan 
pertaj&a; masyara^at pada umumnya nasxh a warn tentang hu- 
kum, kedua; aasyarak^t sekitar lokasi tersebut benar-be- 
nar tid̂ -: raengetahui haknya untuk aengajukran keberatan 
certa tidak menretaliui atau nengerti Ire »ana haras raenga- 

jukan gugatan.
Ketentuan paaal 5 (3) Ordonansi Gangguan adalah 

untuk kepentingan warga masyarakat sekitar lokasi yang 
akan dibangun sebagai te«pat usaha diberi hak dal an 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari krerja atau satu 
bulan setelah tanggal pengumuman xtu untukr *engaju- 
kan keberatan (inspraak). Dalam hal mengajulran keberatan 
terhadap pe*berxan ijin, surat atau’ gugatan ditujukan
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kepada penguasa yang berhak memberi ijin. Sob;igai eata - 
tan, keberatan tidak dapat diajukan apabila yang limak - 
sud tidak ada sangkut pautnya dengan tempat usaha itu. 
Sebagai contoh keberatan itu aitujukan pada ;

1. Tinggi bangunan dari. tempat usaha, karona kebera
tan yang dimaksud tidak ada sangkut pautnya dengan 

tempat urah^nya aenuiri. Keberatan seperti itu da- 
pat juga t i .T ib u l  karena bangun;;n y--:ig bukar. tempat 

usaha seperti ir.enara gereja atau masjid.
2. Pribadi pemohon ijin misalnya mengenai agamanya, 

kewargaar. negaranya atau ras, buui pekertinya , 
dan sebagainya.

3. Kekhawatiran akan timbulnya persaingar. dengan 
perusahaannya, sesuai dengan pasal 6 (3) Ordonan
si Gangguan.

Sebagai dasar untuk mengajukan keberatan-keberatan 
(yang beralasan) yang diajukan terhadap sesuatu perminta
an ijin, adalah apabila :

1. Menyebabkan rumah tempat tinggal atau bagian dari 
padanya menjadi tidak dapat didiami atau kurang 
baik untuk didiami.

2. Merintangi pemakaian :
- sekolah ;

- bilik-bilik dan bangunan-bangunan untuk merawat
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orang sakit;
- bilik-bilik dan bangunan-bangunan untuk menja- 

lankan ibadph umum; 
yang djdirikan kurang dari 200 M dari tempat usa

ha.
3. Kenyebarkan kotoran.
4. Menyebarkan penguapan atau bau yang busuk.

Jasar tersebut sesuai it.-r;gan bdnyi pasa!l 6 ayat 2 sub. II 

Ordonansi Gangguan.
Masalah yang Bering terjadi di Dati II Kabupaten 

Ngan juk adalah meng^nai cara t*ke rjar.ya nits in huller / 
me sin penggiling paai y-r.g im?rirr.t*Jj kan gangguan antara 

lain berupa asap hitam yang dikeluarkan terlalu banyak, 
bunyi mesin sangat koras sehingga menimbulkan kebisingan, 
tempat pembuangan sekam yang kurang teratur, dan lain 

sebagainya. Pemerintah Jaerah dalam hal ini berperan un
tuk menyelesaikan kasus tersebut sebagai penengah antara 
pengusaha dengan warga masyarakat yang merasa dirugikan. 
Tindakan awal berupa pengusaha diberi tegoran untuk mem- 
perbaiki kelalaiannya, dengan tenggang waktu 1 atau 2 
bulan bergantung pada pertimbangan dan kebijaksanaan 
pemerintah setempat. Jelasnya inti dari tegoran tersebut 
agar pengusaha dengan secepatnya memperbaiki kekurangan- 
nya. Sebagai contoh perbaikan tersebut antara lain me -
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liputi :
1. Memberi sarangan pada cerobong asap tersebut agar 

tidak menghasilkan kepulan asap hitam. tebal,
2* Memasaag peredam. suara pada mesin penggiling pa- 

di agar suara taesin yang dihasilkan tidak lagi 

sekeras sem.ula*
3. Membuat tempat pembuangan-sekam., dapat secara ter- 

tutup atau lainnya asalkan dapat menampuag sekam 

secara baik dan tidak lagi menghamburkan, kotoran 
ke tetangga terdekat.

Setiap masalah dan. keluhan yang timbul dalam pe
laksanaan Ordonansi Gangguan di Kabupaten Nganjuk yang 
menyangkut kualitas lingkungan hidup manusia, pada prin- 
sipnya dapat diselesaikan secara sederhana dan, mudah de
ngan mencari titik temu antara pihak yang bersengketa.
Cara temu demikian antara pengusaha, warga masyarakat , 

pemerintah daerah, instansi-instansi yang bersangkutan 
dengan disertai tindak lanjutnya m-erupakan. hal yang po- 
sitif, berdaya guna, berhasil guna, sederhana dan tidak 
memerlukan biaya yang banyak. Jadi, di dalam kasus yang 
terjadi di wilayah. Kabupaten Nganjuk masih. dapat dilaku- 
kan upaya pendekatan. (perdamaian.) di luar Pengadilan Ne- 
geri (baik peradilan pidana maupun peradilan perdata)
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meminta pertirabangan atau penjelasan dari masing- 

masing pihak secara wajar dan benar, sehingga dapat meng- 

untungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

2.2 Kasus Beroep (banding administratif)

Sampai saat ini di Kabupaten Nganjuk "belum pemah 

ada banding yang menyangkut pelaksanaan Ordonansi Ganggu
an di dalam pcrnberian ijin terxpat usaiia (sunber : wav,an - 

cara dengan Bapak Sutrisno HaditS.H. selaku Kepala Eagian 

Perekononian Pcmerintah Dati II Kabupaten Nganjuk).

ICasus banding selama ini (tahun 1987) di Propinsi 
Jawa Timur hanya ada di Kodya Surabaya, tetapi pelaltsana- 

annya bukan dalam pengertian proscdur banding HO pasal 10 

(2), yang dibatasi tenggang waktu 14 hari setelah ijin di- 
berikan diantaranya pabrik minyak kelapa dan pabrik maksu- 

nan temak yang sebagai ilustrasi disajikan di bawah ini 
untuk perbandingan :

2.2.1. Pabrik rninyak kelapa Sari Mumi Jl« Trenggu - 
mung Wetan VI/10 Surabaya alctivitasnya ditutup, yaitu 

ailarang berproduksi oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya. Penutupan tersebut dengan Surat Keputusan Wali - 

kota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Januari
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Tahun 1984 Nomor 34/84* isi keputusan bahwa pabrik mi - 
nyak kelapa Sari Murni selama 2 tahun wajib mencari loka- 
ei baru (daerah perindustrian), serta pendirian pabrik ba
ru, pemindahan, pemasangan alat/sarana pabrik.

Alasan penutupan dan pemindahan pabrik :

1. Lokasi pabrik minyak kelapa Sari Murni tidak sesuai 
dengan peruntukannya, berdasarkan master plan tahun 
2000 tanah tersebut merupakan daerah pemukiman.

2* Membahayakan lingkungan, menimbulkan kebisingan ser
ta keresahan warga masyarakat sekitarnya.

Pabrik minyak kelapa Sari Murni mengajukan permo- * 
honan banding kepada Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur)
Jawa Timur I. Tanggal 6 Februari 1984 dan

II. Tanggal 12 Maret 1984 

terhadap Surat Keputusan Walikota Madya No. 34/84 isinya:
- minta perpanjangan waktu selama 10 tahun untuk men

cari lokasi serta pemindahan dan pemasangan alat / 
sarana pabrik.
Selanjutnya, terbit. Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 284/1984 yang ditetapkan 
pada tanggal 27 September 1984* Isi keputusan : merubah dan 
memutuskan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerahi 
Tingkat II Surabaya-Nomor 3k. Tahun 1984, bahwa jangka 
waktu untuk mencari lokasi baru pendirian pabrik, per -
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siapan pindah. dan pemasangan alat/sarana pabrik adalah 

menjadi 5 (lima) tahun.

Keterlajnbatan keputusan banding oleh Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur karena, di 
dalam menyelesaikan kasus banding pcjaK'; yang borwe- 
nang (instansi terkait) harus menepolajari irhulu ka- 
susnya. Walctu yang diperlukan untuk mempelsjari setiap 
kasus relatif culcup lama, mengingat keputusannya me - 
nyai£lcut kepcntin^^n bcrbr^^i pihak : : n t. ::r pekerja, pe- 
n^usaha, d n pe.ierint^i daerah oen&iri (ko pent ingrin na- 
sional), sehinggc diharr'pkan ttawn laempolajnri oeti. p 
kasus secarr seksaraa akan mengh- .jilkan keputusan yang 
C\< :nenju.iun."k' 1% roiiur nihak.

2.2.2. P* *i-rile mpk^n^r H 1. Brrntrr, Palletizing

Victory Jl. Ucnenggal i/24 V/onccolo Surabaya ditutup ak- 

tivitasnya yaitu dilarang bcrproduksi oleh Walike^a Ma

dya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya«, Penutupan perusa- 

haan dengan Surat Keputusan Walikota Iladya Kepala Daerah 
Tingkat II Surabaya tanggal 2 f.lei 1931 Nomor 142/WK/1981. 
Alasan penutupan pabrik:
1. Lokasi pabrik bukan kawasan untuk industri raelainkan 

untuk wilayah pemukiman.
2# Perusahaan belum mempunyai ijin tempat usaha (HO).
3. Menimbulkan pencemaran udara.
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Zf. Menimbulkan getaran keras.
5. Angkutan yang melewati kampung sering menimbulkan 

gangguan suara maupun keselamatan war^a kampung,
Pasal 14 Undang-Undang Gangguan juga menyebutkan 

bahwa, jika ada suatu tempat usaha seperti diatur di da- 
lara pasal 1 HO yang didirikan dengan tanpa ijin dari pe
nguasa yang berwenang memberikan ijin, maka penguasa 
yang berhak memberikan ijin dapat raenutup tempat usaha 
tersebut.

Kasus perusahaan makanan ternak PT. Pelletizing 

Factory Jl. Menanggal 1/24 Wonocolo Surabaya tidak da - 
pat digolongkan sebagai kasus banding seperti termaktub 
di dalam Undang-Undang Gangguan, karena perusahaan ter
sebut tidak mempunyai ijin tempat usaha, Langkah penye- 

lesaian kasus ini adalah membuat permohonan kebijaksa - 
naan kepada penguasa yang berwenang yaitu Gubernur Ke
pala Daerah Tingkat I Jawa Timur,

Perusahaan makanan ternak PT. Brantas Pelleti - 
zing Factory mengajukan perm.ohonan kebijaksanaan pada 
tanggal 13 Mei 1981, kepada Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Timur terhadap Surat Keputusan Walikota Madya No, 142/ 
WK/81, yang isinya :

- memohon agar perusahaan masih tetap berproduksi
- memohon agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
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membatalkan Surat Keputusan Walikota Madya tanggal
2 Mei 1981 Nomor 142/WK/1981, atau paling tidak mem- 
beri tenggang waktu untuk mencari lokasi baru serta 
keperluan lainnya.
Terbit Surat Gubernur tanggal 5 Mei 1986 Nomor 

181. 4/8112/011/86 tentang memberikan atau menjelaskan 
bahwa permintaan handing perusahaan makanan ternak dika- 
bulkan. Surat Gubernur tersebut memberikan petunjuk dan 
perintah kepada Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya untuk meminaahkan perusahaan dengan tonggang 

waktu selama 4 tahun. Adapun perinciannya sebagai beri- 
kut :
Tahu:* I, untuk menghabiskan bahan bai-u dan mengadakan 

study kelayakan dalam rangka pendirian pabrik 
di lokasi yang baru.

Tahun II, untuk mencari lokasi tanah baru (di kawasan 
industri) serta mencari ijin tempat usaha. 

Tahun III dan IV, untuk membangun phisik serta pemasa- 
ngan alat-alat pabrik.

Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 
menolak pelaksanaan Surat Gubernur, bahwa tenggang waktu
4 tahun dianggap terlalu lama. Walikota Madya tetap pada 
keputusan semula yaitu segera diadakan penutupan perusa
haan.
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Surat terakhir dari Gubernur yaitu memberikan 

j:aa gka waktu J (tiga) tfulan kepada perusahaan untulc pin- 
<fah dan menu tup aktiviitas peruaahaan. Jangka waktu J bulan 
tersebut digunakan untuk penyerleaaian masalah tenaga krer - 

ja dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pabrik 
yang akan ditutup* Pengawasan serta pelaScsanaannya dila - 
kukan penuh oleh Walikcrta Madya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya.

Fenyelesaian kasus banding serihgkali me^akan wak
tu lama sekali. Hal ini di'sebabkan waktu yang dipergunakan 
untuk meneliti lokasi serta keluhan dari warga Masyarakat 
sekitar tempat usaha membutuhkan waktu relatif cukup lama.

Surat keputusan dari Gubernur »engenai maaalah 
banding penyelesaiannya diutamakan pada altematif tidak 

merugikan seiiua pihak. Baik dari pihak p-enguaaha, buruh 
(tenaga kerja) maupun masyarakat sekitar tempat usaha.. 
Surat keputusan didasarkan pada kepentingan nasional yang 

menyangkut prerkembai gan pembangunan, p-ertumbuhan ekonomi 
serta masalah tenaga kerja. (sumber : wawancara dengan 
Bapak Suparaan Kasubag Iiegalitae dan Perijinan Biro' Birna 
Pemerintahan Propinsi Tingkat I Jawa Timur).

y. Perlindungan Lingkungan _di Dati _II Kabupaten Nganjuk
Pengelolaan linglcungan hidup agar dapat tetap

M  \ LI K.
PEKPUSTAKAAN 

•UNIVfcRSlTAS AIRLANOOA

S U R A B AYA _

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HINDER ORDONANTIE Stb. 1926 NO.226 
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DATI II KABUPATEN NGANJUK

YOHANES SUBROTO



54

terpelihara bersih dan sehat seaata-aata bukan hqnya tu- 

gas dan wewenang peaerintah, aelainkan peran serta seaua 
warga aasyarakat. Keaadaran genua warga nasyarakat akran- 

tanggungjawabnya dalaa pengelolaan lingkungan hidup, ae- 
rupakan langkah awal untuk dapat terciptanya lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Disinilah letak~ peranan serta 

kewajiban peaerintah untuk Mencari jalan bagaiaana cara 
aerealisir cita-cita tersebut0

Cara atau langkah yang paling tepat adalah Eelalui 
kebijaksanaan, aengad^kan penyuluhan dan bi'abingan, serta 
peraturan-peraturan terhadap warga casyarakat yang- ae* - 
nyangkut pengelolaan lingkungan hidup, sed’aaar dengan 

pasal 8 UULH.

Apabila aasalah pengelolaan lingkungan hidup tidaJc 

ditangani sedini aungkin dapat dipastikan beban derita/ 
tragedi akan aeniapa' seaua warga aasyarakat. Peaerintah 
Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk dalaa hubungannya 
dengan aasalah lingkungan aeapunyai kebeba3an berti'ndak 
sesuai dengan situasi dan kondisi konkrit untuk aeaecah-

kan masalah tersebut.
Penetapan Peraturan Daerah Noaor, T7T Tahun H<3G2 

Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Induk Bangunan Wilayah 
Kota (RIBWK'J atau master plan aerupakan kebijaksanaan 
peaerintah daerah terhadap aasalah pengelolaan serta per-
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lindungan lingkungan hidup. Master plan daerah sangat 
tteubantu dalam tterancang pola pembangunan daerah yang- 
*enyeluruh dan terpadu, diaaaping itu dapat dicegah ad'a- 
nya bangunan—bangunan liar (banguanan yang tidak seauai 
dengan RIBWK) yang dapat nenirabulkan da’npak negatif ter

hadap lingkungan hidup.
fCebijaksanaan seperti tersebut di atas laerupakan 

upaya Penerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk 
dalan pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan 

hidup, disamping pelaksanaan Ordonansi Gangguan Stb.192<5 
Nb. 226 cfalam hal tata cara permohonan ijiii .tempat-uaaha 
secara baik, tertib, tepat dan lancar untuk aenghindari
bahaya, kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan hi.- 
dup.
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BAB V

1* K es in rp u lan

Berdasarkan ponnasalahan yang telah dikemukakan 

dalarn-Bab I cTnn setelah melakukan penolitian tentang pe- 

lokcanaan Hinder Ordonnantie di Dati II Kabupaten Ngan- 
juk dapatlah. ditarik kesimpulon sc hagai berikut :

1* Ponyele.^aim ijin tenpr.t usrhr. berdasaxkan Ordo
nansi C-nvnrB r.rcih ^elanpui b'tas waktu y-rr ta- 

loh di* mtu!?ar- (3 bi^an), b^rarti -nonyinpang‘ Ha.ri 
Sunt Gubernur Kepala Basrah Tingkat I Jawa Timur 

t ' - n r ^ l  G r ^ r e t  I'onor. 188/37^/013/1985, Zr ' & c  

..ivnyutak;_n buhwa penyelesaian ijin tempat usaha 

selar.ibat-lambatnya, 3 (tiga) bulan.

2. Pembcrian rekomendasi/pertimbangan dari instansi 

terkait leurang cepat sehingga. penerbitan ijinnya 

juga mengalami kelambatan, sedang kesadaran calon 
pengusaha atau pemohon ijin tempat usaha terhadap 
pentingnya ijin tenpat usaha dengan persyaratan 
melindungi lingkungan hidup masih kurang*

3* Prosedur administratif dalam HO, terutama inspraak 

dan feeroep tidak diterapkan dalam raemproses per —  

i j inan

A* Kfektivitas Ordonansi Gangguan: untuk saat ini 
sudah jela.s tidak raampu lagi memenuhi kebutuhan

56
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masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pe- 
ngelolaan lingkungan hidup* Ala8annya ; sifat Or

donansi Gangguan jangkauan teritorialnya terbataa 
toanya radius 200 meter, padahal pencemaran ling - 
kufigan tidak mengenal batas wilayah. Disaroping itu- 

Ordonansi Gangguan tidak raencakup sumber pencemar
an yang tirabulnya selain dari tempat usaha seper
ti kendaraan hermotor, dan pesawat terbang.

5* Master plan daerah- atau dapat juga disebut Renca- 
na Induk Bangunan Wilayah Kota (RIBWK), sangat 
membantu dalam merancang pola pembangunan daerah 
yang menyeluruh dan terpadu* Di Nganjuk, master 

plan daerah telah disahkan menjadi Peraturan Dae
rah Nomor* 173 Tahun 1962 Kabupaten Nganjuk.

2* Saran
1*. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum khususnya yang 

menyangkut masalah perijinan tempat usaha dalam 
hubungannya dan atau kepentingannya terhadap pe
rusahaan- serta lingkungan. sekitar perusahaan yang 
akan didirikan.

2* Sebelum. ijin tempat usaha terhit, calon pengusaha 
hendaknya tidak mendirikan bangunan dahulu karena 
masih akan diteliti oleh tia teknis*
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3. Koordinasi antar instansi terkait dalam memberikan 
pertimbangan perlu ditingkatkan, sehingga penyele- 
saian, ijin. tempat usaha dapat terpenuhi sesuai de
ngan batas waktu yang telah ditentukan.

4. Perlu dipertegas penerapan saoksi terhadap pelang- 
garan yang dilakukan oleh psmohon ijin tempat usa
ha, instansi terkait peraberi pertimbangan, sehing- 
ga batas waktu yang telah ditentukan. untuk rn.em.pro- 
ses ijin tempat usaha dapat ditepati*

5. Hinder Ordonoantie perlu segera ditinjau kembali 
untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan* 
Demikianlah kesirapulan serta saran-saran yang dapat

saya keroukakan dengan harapan seraoga dapat membantu pelak- 
sanaan Ordonansi Gangguan di Pemerintah Daerah Tingkat II 

Kabupaten Nganjuk dalam rangka pengelolaan lingkungan hi- 
dup disertai penegakan hukumnya*

1
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OTTOANG - UKDANG GANGGUAN ^
(Hinder Ordonnantie)*

(Ord. tgl. 13 Juni 1926 = Stb. 1926, mulai ber- 
laku sedari tgl. 1 Agustus 1926f dir. dan dit , 
dengan Stb. Stb. 1927/499, 1940/14 dan 450 ).

T. Dengan menarik kembali resolosi tgl. 3 Pebruari 
1836 Nomor 11 (Stb. No. 10) sebagairaana resolosi itu te - 
lah dirubah dan ditambah, dan dengan mencabut- pula ordon- 
nantie tgl. 29 Maret 186b (stb. No. 27) sebagairaana diru— 
bah oleh pasal 6 pada nomor 26 dalam Peraturan Melaksana- 
kan Kitab Undang - Undnng Hukum Pidana, tgl. 4 Mei 1917 
(Stb. No. 497) menetapkan sebagai berikut :

P. I. (1) Tanpa izin dilarang mendirikan tempat-tempat 
% bekerja yang berikut :

I. Yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalan- 
kan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, de- 
raikian. juga yang dijalankan dengan motor listrik 
dan Tain-lain tempat bekerja yang padanya diper-

rnakan uap air, gas atau uap air yang besar 
tinggi ) tekanannya;

II. Yang disediakan untuk membuet, mengerjakan dan 
menyirapan mesiu dan bahan-bahan lain yang mudah 
meletus, dalam itu termasuk juga paberik-pabe - 
rik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (pe- 
tasan atau mercon) ;

III. Yang disediakan guna membikin bahan-bahan kimia, 
dalamnya termasuk juga paberik-paberik geretan ;

IV. Yang disediakan untuk memperoleh, mengolab dan. 
menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mu
dah habis (menguap);

1). Bb. 11629 raemperingatkan cara-cara melaksanakaa be- 
berepa ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan; ini ; 
kesimpulan isi Bb. tersebut adalah sebagai berikut: 
Seyogyanya publik janganleh dipersulit dengan ha - 
sratnya untuk mendirikan bangunan-bangunan kecil 
tempat bekerja dan perusahaan-perusahaan kecil 
Untuk memasangkan kincir-kincir kopi dengan kekuat- 
an listrik yang disambung dari aliran penerangan. 
listrik, umpamanya, tiadalah dimestikan. adanya izin. 
Tidak setiap motor elektro dapat menerbitkan bahaya, 
kerusakan atau gangguan, Diharap supaya dibebaskan 
saraa sekali orang yang ingin mendirikan bangunan - 
bangunan yang digerakkan dengan motor elektro yang;
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berkekuatan setinggi-tingginya 3 kilo watt (tiga 
K.W.). (Bdng: p. 2 ayat (2) Undang-Undang Ganggu— 
an).

T. Tang disediakan untuk mengukus tanpa memakai
air; bahan-bahan yang berasal dari tanam-tanam- 
an atau binatang-binatang dan untuk mengolah 
hasil yang diperoleh dari pembuatan itu, dalam- 
nya terraasuk juga paberik-paberik gas;

VI* Yang disediakan untuk membikin lemak dan damar;
VII. Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah 

arnpas (bungkil atau sampah);
VIII. Guna tempat-tempat membikin mout (kecambah-ke- 

cambah dari pelbagai jenis delai dan kacang), 
tempat-tempat membuat bir,pembakaran, paberik 
tepung dan pembikinan roti, demikian pula pa - 
berik strup bueh-buahan ;

IX Gunn pemotongan hewan, pekulitan, tempat raeng- 
olsh isi perut hewan, penjemuran, psrgasapan 
(penjal^ian) dan pengasinan benda-benda yang 
berasal dari binatang demikian pul?? penyamakan 
kulit;

X. Guna paberik-paberik porselin dan tembikar (ke- 
rsmik), pembakaran-pembakaran batu,genteng, ju- 
bin dan tegel, tempet membikin barang-barang 
kaca, pembakaran kapur karang dan kapurvbatu' 
dan tempat menghancurkan kapur;

XI. Untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan 
tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah;

XII. Untuk penggil’ingan batu, kincir penggergajian 
kayu dan penggilingan (kilang) minyak;

XIII. Untuk galangan lapal, pemahatan batu dan peng- 
gergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pem
bikinan kereta, pembuatan tahang dan kedai tu - 
kang kayu ;

XIV. Untuk penyewaan kereta dan pemerahan susu ;
XV. Untuk bangsal latihan menembak ;
XVI. Untuk bangsa menggantungkan daun-daun tembakau;
XVII.. Untuk paberik ubi kayu (singkong) (tapioka) ;
XVIII. Untuk paberik guna mengerjakan rubber, karet , 

getah perca atau' benda-benda yang mengandunff 
karet ;

XIX. Untuk bangsa kapuk, pembatikan ;
XX. Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, 

demikian pula segala pendirian-pendirian yang 
lain, yamg dapat mengakibatkan bahaya, kerugian 
atau gangguan.

(2) Aturan-aturan dalam uodang-undan'g ini tidak ber-
laku' bagi :

MILIK.
pBHI^SiAKAAN

•XJNIVHH A 1 AS MRLANOOA
S U R A B A Y A  __
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a, Pendirian-pendirian yang berguna untuk membuat, rae- 
melihara dan mengusahakan jalan-jalan kereta api 
dan trem dan pekerjaan-pekerjaan umum ; 

b* Perusahaan-perusahaan yang tersebut pada pasal 1 
"Ordonnantie Paberik" (Staatsblad 1899 No* 263) dan 
perusahaan-perusahaan yang dinyatakan tunduk kepada 
"Ordonnansi Paberik" itu ;

. (Dih. dg. Stbl. 1940 NO. 450)
♦ Bangunan-bangunan yang dimaksudkan dalam "Ordonnansi 
Menyimpan Minyak Tanah,f (Stbl. 1927 No. 199)
(3) Izin yang tersebut dalam ayat pertama diberikan

dalam wilayah :
a. Daerah otonom diluar wilayah kotapraja yang ada da- 

lom lingkungan daerah otonom itu oleh Kepala Daerah 
Kabupatennya setelah bermusyawarah dengan Dewan 
Perwakilan Daerah yang bersangkutan ;

b. Kotapraja oleh majelis walikota dan Dewan Pemerintah 
Itariannya atau jika majelis demikian itu tiada ada, 
oleh walikot^nya dan jika sedang tidak ada walikota 
oleh Ketua Dewannya ;

c. Diluar wiloyah yang tersebut pada a - b oleh Kepala 
Pamongpraja yang bersangkutan. 2>.

P. 2. (!) Dengan peraturan dari :
a. D.P.R. daerah kotapraja.
b. D.P.R. daerah otonom. 

dapat ditunjuk. dalam wilayahnya :
a. jalan-jalan raya dan kampung-kampung (wek-wek).
b. jalan-jalan raya dan kampung-kampung, desa - 

desa, dusun-dusun (perkampungan); dalam ling
kungan mana tiada boleh didirikan jenis tempat- 
tempat bekerja yang dengan tegas ditentukan 
didalam peraturan tersebut,. yaitu tempat-tempat 
bekerja termasuk dalam pasal 1 undang-undang 
ini, ataupun dengan menyimpang dari ketentuan 
dalam ayat 1 pssal 1 - diperbolehkan mendirikan 
jenis tempat-tempat bekerja tanpa izin; menge - 
nai wilayah daerah otonom yang dalam lingkungan- 
nya ada terletak kotapraja, peraturan termaksud 
diruas b hanya berlaku dari wilayah daerah oto.— 
nom itu diluar lingkungan bataw kotapraja itu.

(2) Diluar wilayah dari daerah-daerah tersebut dalam

p)Demikian harus dibaca kini bunyi ayat 3 pasal 1 
tersebut, menurut analogi susunan pemerintahan. N..R.I. dewa- 
sa ini.
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ruas (1 ), maka ditempat-tempat lain selain dari 
ibu negeri propinsi 3)» d^erah-daerah bagian 
dan daerah-daerah anak bagian tiadalah diharus- 
kan izin untuk raendirikan tempat-tempat kerja 
yang mans telah akan ditunjuk oleh Kepela Daerah 
yang bersangkutan yaitu tempat-tempat kerja yang 
did9)nmny'* ditaruh alst-alat perusahaan kecil 
y^ng tidak digerakknn oleh kekuatan mesin,

P. 3- Untuk kepentingfm bagi ketertiban, keselamatan atau 
kesehatan umum, dengan sustu peraturan, kotapraja atau 
daerah otonom dnpot mel^rgng orang mendirikan, mempunyai 
ntau memakai d^I^m wilgyahnyn; tempat pemotongan hewan, 
tempat pengulitan, tempat menolah perut binatang, tempat 
menjemur, tempat menjalai (mengasapi) ntsu mengasini ben- 
da-benda yang bergs'3! dari binatang atau suatu tempat pe- 
nyimp^n, mengolah da rah atau sisa-sisa dari tubuh bina- 
tang (tulang belulang, tanduk, bulu dan sebagainya), 
ialah jiknlau d^lam kotapraja atau daerah otonom sudah ada 
su^tu tempat umum yang didal»mnya oleh orang-orang yang 
berkepenting^n dalam menj^lnnkan perusahaan-perusahaan 
tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam 
peraturan dari masing-masing daerah itu*
P. 4. Pada permintaan akan mendapat izin dilampirkan peri- 
keterangan yang seksama, jikn perlu ditengkan dengan gamba 
yang teliti tentang tempat akan dibangun itu, juga tentang 
raasing-nrasing, perkakas-perkakas dan alat penolong lainnya 
serta cara memasangnya,lagi pula suatu keterangan tentang 
apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disim- 
pan dalam bangunan itu,
P. 5- (1) Pembesar yang menurut ayat ketiga pasal 1 harus 

meniutuskan permintaan akan mendapat izin itu , 
memberitahukan sesegera-sesegeranya dengan surat 
tiap-tiap permintaan yang tiada patut harus di- 
tolak, kepada orang yang mempunyai, memiliki, 
mengurus d^n memakai persil-persil yang berbatas 
dengan tanah yang diuntukkan bagi bangunan itu 
atau runngan-ruangan (lokal-lokal), perusahaan 
dan sekolah-sekolah yang tersebut dalam pasal 6 , 
ayat kedua rups II, huruf c, No, 1.

(2) la meletakkan ijin itu dengan lampirannya dalam 
kantornye supaya boleh diperiksa oleh tiap - 
tiap orang, den memberitahukan hal itu kepada 
orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan 
yang tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dinrana 
perlu; juga dalam bahasa asing diatas atau de - 
kat benar pada tanah yang bersangkutan itu.

-^'Baca kini : Daerah Swatantra tingkat I
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(3) Dslan satu bulan sesudah hari bulan pemberita
huan itu, setiap orang berhak akan menyatakan 
keberatannya tentang pemberian izin itu kepada 
pembesar yang tersebut pada ayat pertaraa. f5)

(k ) Pembesar itu harus memeriksa keberatan-keberat- 
an itu, dan sekedar dapat, harus ia mendengar 
orang-orang yang berkepentingan yang tersebut 
pada^penghabisan ayat pertama pasal ini guna ke- 
pentingan bagi mereka dan juga harus memeriksa 
adalah keberatan-keberatan yang lain tentang 
pemberian izin yang diminta itu.

P. 6. (1) Penol-kan suatu izin dilakukan dengan curat ke- 
ketetapan yang mencabut sebab-masababnya.

(2) Yang bcleh menyebabkan izinnya ditolak hanya :
I. Syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagai 

dimaksud dalam pasal 2 dan 3. *
II.JCeberatan-kebefatan yang disebabkan karena 

khnwatir akan terjadi :
a* bahaya ;
b. kerusakan-kerusakan pada milik mutlak, 

perusahaan atau kesehatan ;
c. gangguan yang sangat, dalamnya termasuk :

1. hal menjadikan rumah atau bagian-bagi- 
an rumah tiada baik atau kurang baik 
didiami orang, hal merintangi orang 
memakai rumah-rumah sekolah atau ruang- 
an-ruangan dan bangunan-bangunan yang 
diuntukkan bagi perawatan orang sakit 
atau bagi melakukan ibadat umum, yang 
letaknya dalam lingkungan dua ratus 
meter keliling bangunan atau ruangan 
tempat kerja itu pada waktu permintaan 
itu dimasukkan ; (5)

2. hal menghamburkan kotoran atau hal men- 
jadikan semerbak uap atau bau yang ce- 
ngis.

(3) ECekhawatiran .akan mendapat persaingan dalam se- 
suatu perusahaan, yang dilahirkan oleh orang - 
orang yang berkepentingan, tidak boleh menye - 
babkan penoiakkan izin.

P. 7. Jika dengan mengadakan syarat-syarat, dapat dito - 
long akan menghilangkan keberatan tentang bahaya, kerugi- 
an atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan janji 
(bersyarat),
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P. 8. (1) izin itu ditulis atas nama orang yang merainta
dan orang yang sebenarnya berhak atas izin itu.

(2) pada izin itu ditentukan suatu tenggang waktu 
dalam beberapa lamanya pendirian tempat kerja 
itu harus siap dan sedari tanggal berapa mulai 
dij^lankan,

(3) jika pendirian itu tidak siap atau tidak dija- 
lankan dalam tenggang waktu yans ditentukan, 
makp izin itu dicabut oleh pembesar yang mem - 
berikannya, kecuali jika ia memandang ada se - 
bab untuk memperpanjang tenggang waktu yang 
tersebut itu dengan tenggang waktu yang baru.(14)

(fc) hal memperpanjang tenggang waktu itu hanya bo- 
leh terjadi sekali soja.

ni- » 9. Su&tu izin yang baru adalah perlu kalau untuk : 
ke-1 memperluas pendirian (tempat kerja) itu atau kalau 

untuk meng^dakan cars mengerjakan yang lain, se - 
hingga menyebabkan sifat pendirian itu berubah ; 

ke-2 menjadikan suatu pendirian, yang sudah empat tahun 
tidak bekerja, kecuali bekerja pula ; 

ke-3 memperbaiki suatu pendirian yyn?c telah binasa seba
gai nkibat dari sesuatu kecelakaan yang disebabkan 
oleh sifat atau hal memakai tempat kerja itu.(14)

P* 10. (l) Keputusan tentang suatu permintaan izin harus 
dengan secara dibefitahukan kepada orang yang 
memintaf dan juga kepada umum dengan menempel- 
kan suatu pemberitahuan Bahasa Indonesia di - 
atas atau didekat tanah untuk tempat kerja itu.

(2) Tentang keputusan itu orang boleh meminta ke - 
putusan lebih tinggi (bandingan) :
a. bila dijatuhkan dalam sebuah propinsi ' ke

pada D.P.R. Daerahnya atau kepada Gubernur- 
nya kalau D.P.R. nya belum terbentuk ;

b. bila dijatuhkan dalam daerah kotapraja Ja- 
kprta-Raya ; kepada Dewan Perwakilan Kotanya;

c. dalam hal-hal lainnya kepada Gubernur yang 
bersangkutan ;

Yang berhak meminta bandingan itu ialah sipe- 
mohon dan orang-orang yang berkepentingan, masing-masing 
sekedar ia dikalahkan pada keputusan itu*

Hal meminta keputusan lebih tinggi itu kepada 
salah satu D.P.R. termasuk dalam tugas a, b dan c pada 
ayat 1 diatas atau kepada Gubernur, harus dilakukan dalam 
empat belns hari sesudah pemberitahuan yang tersebut pada ayat pert^ma itu.(ll ayat 3).

(3) Barang siapa meminta keputusan lebih tinggi itu 
haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu
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juga kepada pembesar yang menjatuhkan keputusan 
yang tersebut pada oyat pertama. Pembesar itu 
mengadakan pemberitahuan umum dengan segera rae- 
nurut cara yang disebut pada ayat pertama. Jika 
permintaan itu dilaksanakan oleh orang lain da- 
ripada sipemohon izin itu, maka permintaan kepu
tusan lebih tinggi itu diberitahukan sesegere- 
sesegeranya oleh pembesar tersebut kepada si - 
pemohon izin dengan surat tercatat.

(4) Sesudah itu' maka pembesar yang tersebut pada 
ayet diatas ini, mengirirakan solekas-lekasnya 
segala surat-surat, bersama-sama dengan pertim- 
bangannya, kepada pembesar tempat yang meminta 
keputusan lebih tinggi itu, Waktu memberi kepu
tusan lebih tinggi itu, maka pembesar itu men- 
sahkan, mensmbahi, merubah atau membatalkan ke
putusan lebih dulu itu dengan surat ketetapan 
yang menyebut sebab-musababnya, dan dalam hal 
dibatalkannya, maka bolehlah ia kalau *ia suka 
memutuskan sendiri permintaan izin itu, atau 
mengirimkan permintaan izin itu kembali kepada 
pembesar tadi yang mula-mula memutuskan itu su- 
paya diurusnya lagi, (11 ayat 5)

(5) Hal meminta keputusan lebih tinggi tiada dapat 
mempertangguhkan keputusan pertama,

(6) Izin yang diberikan tadi boleh dipindahkan ke
pada orang lain.

11. (1) Pembesar yang memberikan izin itu boleh raenge- 
nakan syarat-syarat baru kepada sipemegang izin 
itu, jika menurut pendapatnya nyata perlu hal 
itu,

(2) Syarat-syarat baru hanya boleh dikenakan dengan 
surat keterangan yang menyebut sebab-musababnya 
sesudah sipegang izin itu didengar atau dipang- 
gil dengan patut.

(3))Pasal 10 ayat kedua berlaku atas keputusan itu 
dengan pengertian, bahwa kepfctusan lebih tinggi 
hanya boleh diminta oleh sipemegang sehdiri, 
dan bahwa tanggung wafatu empat belas hari itu 
mulai dihitung pada hari keputusan lebih tinggi 
itu diberitahukan kepadanya dengan surat terca
tat.

(4) Selama belum ada keputusan lebih tinggi, maka 
syarat-6yarat yang tersebut itu tidak usah di- 
tepati.
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C5) Barang siapa meminta keputusan lebih tinggi 
itu, haruslah memberitahukan hal itu pada wak
tu itu juga kepada pembesar yang menjatuhkan 
keputusan tersebut p?da ayat ketiga pasal ini. 
Pembesar itu lalu mempertimbangkan kepada pem
besar tempat diminta keputusan lebih tinggi 
itu. Pembesar yang terakhir ini selanjutnya 
berbuat sebagai diterangkan dalam kalimat peng- 
hsbisan dari pasal 10 ayat keempat.

P. 12, (1) Bilamana menurut.timbangan pembesar yang mem- 
berikan izin itu syarat-syarat yang diadakan 
itu tidak dicukupi, maka bolehlah pembesar itu 
menyuruh supayo kekursngan-kekurangan yang ter- 
jadi itu diperbaiki dalam tempat yang akan di- 
tetapkannya, ataupun mencabut izin itu. I lk )

(2) Atas keputusan yang mencabut izin itu berlaku 
ketentusn-ketentuan dalam pasal 11 ayat ketiga 
dan kelima.

(3) Selama belum ada keputusan lebih tinggi maka 
pencsbutan izin dipert--nggu&kan.

P. 13. Pembesar-pembesar yang tersebut dalam pasal 1 ayat 
ketiga, harus memegang dengan teliti sebuah daftar ten - 
tang permintaan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerja 
sebagai termaksud dalam pasal 1 , yang diterimanya dan juga 
tentang keputusen-keputusan yang diberinya atas perminta- 
an-permintaan tersebut.
P. 14. Jika ada suatu tempat kerja sebagaintersebut dalam 
pasal 1 yang difiirikan dengan tiada surat izin dari pada 
pembesar yang berwenang akan memberikan izin itu> atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut menurut 
ketentuan dalam pasal 8 atau p8sal 12 ataupun yang tetap 
bekerja atau yang dijalankan dengan tiada izin baru seba
gai tersebut dalam pasal 9 f atau berlawanan dengan suatu 
peraturan sebagai tersebut dalam pasal 2 atau 3, maka 
pembesar yang tersebut pada awal pasaj ini berkuasa akan 
mencegah hal itu, akan menutup tempat kerja itu dan akan 
memeteraiakan meein-mesin, perkakas-perkakas dan alat pe- 
nolong lainnya yang dipergunakan untuk itxr atau akan men
jadikan dengan cara lain supaya benda-benda itu tiada di- 
pakai lagi.

P.. 15. (1) Pemilik mutlak, pemilik, pemakai atau pengurus 
suatu tempat kerja sebagai tersebut dalam pa
sal 1 , dihukum :

a. dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bu
lan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus 
rupiah, jika ia mendirikan atau menjalankan
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atau terus menjalankan suatu tempat kerja 
sebagai tersebut tadi tanpa izin yang di - 
kehendaki atau pada tempat lain daripada 
yang diterangkan dalam dalam izin itu atau 
jika ia berlaku berlawanan dengan larangan 
dalam pasal 2 dan J  ;

b. dengan hukuman kurungaa selama-lamanya dua 
minggu atau denda sebanyak-banyaknya dua ra- 
tus lima puluh rupiah, jika ia berbuat ber- 
lawanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat pertama , 
dipand.^ng sebagai pelanggaran.

P. 16, (1) Bilaraana h^l melaksanakan ketentuan-ketentuan 
dalam undang-undanh (ordonnansi) ini atau da
ys upaya yang diadakan berdasarkan atasnya 
menghendaki hall itu, maka pembesar-pembesar 
tersebut dalam pasal 1 , ayat ketiga_ ^emikian 
pula orang-orang yang dikuasakan oleh mereka 
dengan surat, yang terakhir dengan raemperli- 
hatknn surat kuasa itu, berwenang akan mema- 
suki tempat-tempat kerja yang tersebut dalam 
pnsal 1, walaupun tanpa izin orang yang men- 
diami atau mempergunakan dengan cara lain 
bangun-bangunan yang jadi bagian tempa.t-tem- 
pat kerja itu,

(2) Mereka, yang menurut kekuatan pasal ini mems- 
suki suatu tempat kerja, diwajibkan merahasi- 
akan segala hal perusahaan yang dilakukan di- 
si tu, sekedar hal itu tidak berhubung dengan 
hal mencukupi syarat-syarat yang ditentukan.

P. 17. Ordonnansi ini ini boleh disebut dengan nama Un -
dang-Undang (ordonnansi) Gangguan.
P. 18. (1) Ketentuan-ketentuan dalam ordonnansi ini dipa- 

kai juga untuk izin-izin mendirikan paberik - 
paberik atau tempat-tempat berniaga, yang te
lah diberikan menurut resolusi tanggal 3 pe - 
bruari 1836 No, 11 (Staatsblad No. 10), seba- 
gaimana sudah dirubah dan ditambah, izin-izin 
mans dianggap sudah diberikan berdasar atas 
ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan itu.

(2) Pembesar yang tersebut dalam pasal 1, ayat ke- 
ketiga, berwenang mencabut izin-izin itu, juga 
tempat-tempat kerja yang tersebut dalamnya 
pada 1 Januari 1927 belum siap dan belum dija- 
lankan.
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(3) Tempat-tempat kerja, yang sudah ada pada waktu 
ordonnanei ini mulai berlaku, yang untuk men - 
dxrikannya menurut pasal 1 dikehendaki suatu 
izin dan untuknya berdasar atas ketentuanrke - 
tentuan ysng disebutkan dalam ayat 1 tiada di- 
berikan izin, dianggap sudah didirikan karena 
suatu izin berdasar atas ketentuan-ketentuan 
dalam ordonn^nsi ini.

II, Ordonnansi ini mul^i berlaku pgda tanggal 1 Agustus 
1926, Dan supaye dan sebagainya.

Diturun dari buku Perundang-Undangan 
Negara Republik Indonesia Jilid 1„
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TURUNAN.
1978, Seri A, Nomor 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK 
NOMOR 17 TAHUN 1975 

TENTANG
MENGU3AH KEENAM KALI PERATURAN ^AERAH KARUFATEN NGAN 
JUK NOMOR 17 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEN 

DAFTARAN FERUSAHAAN, TANGGAL 4' OKTOBER 1955
DENGAN RAHKAT TUHAK YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Menimbang : Bahwa besarnya tarij-tarip pajak pendaftaran pe
rusahaan bcraasirkctn Peraturan Daerah Kabupaten 
Nganjuk Nomor 247 tahun 1974 ternyata sudah ti~ 
dak sesuai lagi dengan keaJaan sekarang, maka 
dipandandang perlu untuk Jiubah dan ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Unlang-unaang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 11 irt tahun 1957 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 107 

tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Kabupaten 
Nganjuk Nomor 247 tahur. 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

NGANJUK UNTUK MENGUBAH KEENAM KALI PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 107 TAHUN 1955 
TENTANG PENGADAKAN PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHA
AN, TANGGAL 4 OKTOBER 1955-

Pasal I
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Nomor 107 tahun 1955 tentang mengadakan pajak pen- 
daftaran perusahaan tanggal 4 Oktober 1955, Tambahan Lemba- 
ran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1956 Seri G tanggal
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Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 
tahun 1974 juncto Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Nganjuk tanggal 51 oktober 1977 Nomor HK.003.2/30/
SK/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA JAERAH TINGKAT I 
JAWA TIMUR 

Sekretaris Wilayah /Daerah

u.b.
Kepala Biro Hukum *

d, t.o.
M. ARIEF MULJADI, SH 

NIP 510019'WO

Di Umumkan dalam Lercbaran Daerah Kabupaten Jaerah Tingkat II 
Nganjuk Seri A pada tanggal 4 Pebruari 1978, tahun 1978 No
mor 1.

A.n. BUPATI KEPALA JAERAH TINGKAT II 
N C A N J U K  

Sekretaris Wilayah/Daerah
CL • t • 0 •

SUSILO SUHARTO, SH
Diturun sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah.
u.b.

Kepala Bagian Hukum 
d «t • o.

SUMJ PURWANTO, SH 
NIP 010057964
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Uomtr 
3 if at 
LaEpiran 
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BWERAH TIRGKAT II HGU5JTJK 
SECRETARIAT HL;JAH/daSIUH 

JL. JEKD. BASUKI RAKHllAD NOMOR 1 TELEPON NO.46 
N G A N J U K

iiganjuk,

505,08/ /447.14/196 
Segera/Pouting.
Peraohonan untuk

Kepada
Ich. 1* Sdr. Kepala Dinas PUK Daerah 

Tingkat II Nganjuk.
2. M Kepala Bagian Peaerintah

an Kab* Dati II Nganjuk.
3. *’ Kepala Bagian Hukum Kab.

Dati II Nganjuk.
4. "

Bersana ini kani sampaikan surat dari sdr.
alanat di _ _ _ _ _ _ _ _  tanggal
yang bennaksud untuk m«hon ijin mendirikan tempat usaha perusahaan_(

dengan harapan mendapat pertimbang-
an.

Demikian untuk menjadikan maklun dan pertimbangan saudara aa* 
ngat kami harapkan.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
N G A N J U K  

Sekretaris Wilayah/Daerah
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PEMEHINIAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK 
SEKHEIAHIAT WILAYAH/daERAH 

JIu JEN, BASDKI RACI-MAD NO, I - TELEPON NO. 46 
N G A N J U K

Nomor
Sifat
Lanpiran
Perihal

Nganjuk,
503.08/ /447• 14/l9 K epaiia :
B i a s a Yth. Sir. Camat

di

Bersana ini kani oampaikan surat dari Sdr.
_ _ _ _ _ _ _ _  , alamat :
Nomor : _ _ _ _ _ _ _ _ _  tanggal : _ _ _ _ _ _ _ _ _
yang bermaksud nohon ijin untuk mendirikan tempat usaha perusaha
an :

dengan pongharapan agar mendapatkan pertimbangan dan diurus menu 
rut Hinder Ordonantie,

•Surat Pengumuman I harap disampaikan kepada yang bersang - 
kutan f sedang Surat Pengumuman II harap ditenpelkan dirumah te— 
tangga yang terdekat.

Kemudian untulc mendapatkan perhatian.

Nganjuk,
A,n- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 

N G A N J U K
Sekretaria W ilayah/Dae rah

5 L A M E T 
NIP 010020672
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAKJtJK 
SECRETARIAT WILAYAH/DAEKAH 

JL* JEN. BASUKI RACKMAD NO. I - TELEPOtf NO. 46 
N G A N J U K

K e p a d a  : 
Yth, Sir,

di dos4 t 
K<w« :

SUHA^MBSMTAHTO NO* 1

Menurut■ketentuan dalafl. pasal 5 ayat (j) dari Undang-fJndang Gangguan 
( Stbl, 1926 Ho. 226 ) sebagaiBana Ordonantie itu, kini berburyi sesudah bebe 
rapa kali diubah dan ditanbah, akhirnya dorian Stbl* 1940 No. 450, diberitahu 
^an bahva :

- N a n a  : ,

- Stempat tiaggal : _______ ______  _
- Pekerjaan : _ _ _ _ _ _ _ _

telah mengajukan permohonan kepada kami, BUPATI KEPALA DAERAH TK. II NGANJUK 
untuk nerv&apatkan ijin guna mendirikan tempat usaha ; ■

yang terletak di atas tanah pekarangan milik : ■ 
di deoa t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Kec. : _________ _ _ _ _ _ _ _
yang batas-batasnya sebagai borikut :

- Sebelah Utafa : .
- Sobeiah Timur : ■ '
- Sebelah Selatan : ■
- Sebelah Barat : ______ •  

Dalam waktu 1 (satu) buian terhitung dari tanggal surat ini, Saudarcr 
dapat mongajukan keberatan akan pemberian ijin yang 3odang dimohon itu kepada 
kami.

Nganjuk,
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK 

Sekretaris Wiiayah/Daerah
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PEKERHTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK 
SEKRETARIAT v/ILAYAH/DAERAH 

JL. JEN. BASIKI RACHT'iAD NO. 1 - TELEPON NO. 46 
N 6 A N J  iT K

PENGttfiUMAN NO. II

Menurut Katentuon &alaia pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Gangguan 
St 1)1. 1926 sebagaimana Ordonantio itu, kiui berbunyi aesudah beberapa ka.ll 
diubah dan ditambah, akhimya dengan Stbl. 1940 diberitahukan balm :

- N a m a
- Pekerjaan
- A 1 a n a t

telah mengojukan permohonan kepada kami, BUPATI KEPALA DAERAH TK. II NGAN - 
JUK unttik mendapatkan ijin guna' mendirikan tempat usaha :

•____________________yang terletak di a
tas ânah pokarangan nilik Sdr. : di deŝ

** , Kecamatan : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara

- Sebelah Timur
- Sebelah Solatan
- Sebelah Barat

Surat permohonan beaerts segala lanpirannya disediakan untuk diper - 
rtoa oleh siapapun di Kantor Kabupaten Dooroh Tingkat II Nganjuk pada tiap- 
tiap hari kerja mulai jan : 06.00 sampai dengan jam : 13*00 WIB.

Barang siapa berkeberatan akan pemberian ijin yang djjnohonkan itu , 
dapat mengajukan keberatan kepada kani daiam waktu SATU BULAN terhitung da. - 
ri tanggal pengumuman ini.

A.n, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
N G A N J U K  

Sekretario Wilayah/Daerah

S L A  M B T 
NIP 010020672
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Yang b e r ta n d e  tangan d ibauah i n i  kami ada lah  te tan g g a  t e rd e -  
k a t  dengan :

m i l i k  S d r .  _____  ________________ , d i Ds. , K s c .

Dengan i n i  kami menyatakan t id a k  k eb e ra tan  kami a ta s  b e rd ir i .  
nya tem pat usaha t e r s e b u t .

t g l .

Kami yang membuat p e rn y a ta a n  
Nama Terang_ 7 Tanda Tangan

1 ._________________ »________________
2._______________ _ » ________________
3 . 

4  . 

5 .  

T en g e tah u i :
K e p a la  D e s a / K e lu ra h s n , C am a t
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fC e pt.a u a
P e r i h a l  : permohonan I j i n  untuk Y th .  Bapak B u p a t i  K e p a la  Dae

rah  T in g k a t  I I  Nganjuk
d i
N G A H J  U K

Yang b e r tan d a  tangan d ibauah i n i  kami :
M a m a : , A lam at :

Dengan i n i  mohon sgar  dapa tnya  kepada kami d ib e 
r i k a n  i j i n  untuk ____________  __________________  ____

d i a t a s  tanah  m i l i k  ___ _ _
Yang b a ta s - b a ta s n y a  s eb ag a i b e r ik u t  :
S e b e la h  U t a r a  ; _______
S e b e la h  T im ur : _____________________
S e b e la h  S e l a t a n  :

Dan kami s'angoup memenuhi kefcentuan yang be 'r laku* seba - 
g a i  k e len g k ap an  permohonan, bersama i n i  kami lam p irk a n  :
1. Gambar s i t u a s i  l e t a k  perusahaan  ;
2. P e rn y a ta a n  te ta n g g a  t e r d e k a t  ;
3. F o to  Copy S t a t u s  tanah  ( S e r t i f i k a t / P e t o k  d )
4 .  __________ ______________________
5 * __________________________________________ _

Kemudian a t a s  t e r k a b u ln y a  permohonan t e r s e b u t  - 
kami sam paikan banyak t e r im a  k a s ih *

d i  Oesa :

Hormat Kami

M engetahu i ;
e p a la  D esa /K e lu ra h an Camat
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AliPIItAU SUIUT GUBERTUm I'EPALA DAEEAK TINGJCAT 
* JAWA TIMOR

TANGGAL : 20 PEERHAhl 1936 
1J0K0R : 593*4/3Ct:l/013/8C

I .  PETUNJUK PENETAPAN CUItAT KI2PUTU5AK BUPATl/ 
WALTKCtAKADYA KEPALA. !>AERAH TIHG5CJ.T I I

Penett-pan Surat Eeputuoan Bupati/Valikote?.adyu Kcpale Daerah 
I:n pw it IT te n tL'.tv: Foqrcrahan wewcnt^. ponandHtaitfanin Surat Kemtu-, 

A; moor;!an Icil1 Bangunan <ian Iz in  Uodarir-UneUnr Gau^uan ( " o )  Vhu~
s *  bn^1 liJ ’a-jah^an-.pcrusalkian yan- *ei*ku!air» j:onan;- aodri renu.. 
r i t  niwan-Uncwac Honor 1 tahun 1%7 Juuoto l-ncat/;-i:,!darVr Koaor 11
c.Uiun 1970 tenrun,- PKs. dan Cfldaug-UndanK Kouor 6 tnhun 1053 iunc- 
t  5 » o r  12 tahun 1970 tcntans 1,'Dl kopadaVabornur K« 
Paia Dacruli l in M x I  Java Jteur c .q .  Ketua k.dan Koordinasi Pona*.* 
a 1 houal Daerah i'rop lna i Daerah Tingkat I  Java K n u r, dalac d ik te :

,,lmJ>anS Jwirluteyu d ilandasl ia to r  toluksns p iU o ip  panyolencBart..
«- . l**ayamn tunptl sebseuijuanfl isi jiwa PoraUocn Kon'sori Dal'an ]..j 
(.• i i  Jornor ]..•> iahi;ji 1^84*
.Vorycrah-n vevenans psnsnclatangaaan Surat Keputur.an I z in  P.*in^inan
d,iu l7' l n Un*«*vr-U»iaaiie Gmî -uan (ifO) adalah khusno bagi Peruŝ haan - p̂ rikjnhaan tersebut di ataa.
T • ii bontut Surat Kenutusan Pemberian Izi-.i Itonffansn dan
I..XP Unda.,E-Umans Guogeuan (h o ) te tap  s ep e rti yunE  te lah  berlaku d< 
m.ioing-nnains ̂ noriniah Daerah Unskat II dcn&n penyesuaian aabj
£T; • 1 UGllkUt I

a. Diktiuu 1-ieri^ir.ffat ditambah dasar hukum baci proyek-prcyek y a n r  men
percouiaJcan fasilitas P*a/PiiDI,’ yaitu ?eratur£n Henteri j&lam W e -
ri Noinor uJ j f hl!n 19B4 juncto Peraturan Mentcri Dal&m Hegeri Noraor 
Id  tahmi 1984 j

b. Kanpcrhatikar. S.u-at Gubernur Kepala Daerah T ire kat I  Java Tiaur 
tancca l iO fcei 198y Honor 593.4/7571/013/85 dan Surat Cuberaur Ke 
P vTa )  'r i^ rkal 1 JnV& Timur ta it 'ffa l 20 Pebrunri 19S5 Komor 
J V .4 / M 2 , 022/06 39rt*c 3urat. Keputusan don Petunjuk la in  dar i  Bu 
jia t i  Kopala Dacu-ah'ValikotciJiiadya Kepala Daerah Tingkat I I  monro- 
nai maoalah tersebut;

Cl Wen^oauailcnn tnnpat pon&ndatan^an Surat Keputugan#3ehiag£a berbu-

A*.n. BUPATl/WAIjIK0TA>IADYa KEPALA EAJSRA2* TINGICAT II .... 
IETUA BADAii KOOIIDCIASI P2KAWAKAK KODAL DAER.& H 

phofe;si daerut tingkat i jawa timui?

d. Komor Surat Kcp-tuaan te ta p , don^un tidak mcninegnlkan kodc In ?- 
tan a i poairoaw.o dan taabahan kode ourut BKPMI-.
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Ia.i Sui'ut Keputusan aoonra pokok h*rua join's malcsud dan tuju- 
army a, dan pcnegasan bahwa panye'icnaian pcnaohonan izin yang diaju- 
kan oebelum adanya Siu'at Keputua.m disesuaikan dsngan kctontuan jct- 
putusnn dimaksud di Homping perlu pula psnê as.an bahwa ponyiapan.Ran 
tangan Keputusan pc'rmorian izin-izin dioakTU'J socara tohnia aircinia- 
tratif oleh Bupati/tfulikotanadya Kepala Daerah Tingkat II,

II. Ta'JM CARA. JBMROSESAH SURAT IZDI KO 
m : IZIN M Ê DIRTKAN BUIGIKJTC

Izin llndan̂ -Undan;; Gangguan (HO)
Instansi peraroscs

1113 tansi ymv piom asi'ilcan 
pertimbangun

Teknis pemroseaan

Syarat-ayami peruohon.-in 
izin

B{t°,.lan Psrc.-'roLomian Pftaerintah Da- 
oriiii Hugh.'.. II
1* Bahian Pcmerintahan pada Peae- 

rin tah  Daeiah Tinrxat I I  c .q , 
^ub Be.ip.an Kotertiban  (oesuai 
dengan fungsinya)*

2. Dinan Pokcijaan Ifourc Daerah 
Tingkat I I  (raaualah bangunan & 
Rfcncunu Euflac Wilayah Kota u- 
tau RBWK).

3, Bahian Hukim (masalah ju r id is  
fo rm a l).

At Camat (nui3i.lah lo k a s i dan l i i i g -  
kungon) •

5* Kepala Dost/Lurah (masalah l o 
kas i dan lingkungan)•

6. Instan si yang te rk a it  sesuai 
dengan bidang uaahanya*

a, Penguauinc.n dengan cara yang mu- 
dah d iketahui dan dibaca oleh 
uraura dalcrc j  angka waktu 30(tig«s 
puluh) h t r i

b. Beri6a  Acai’a Pe^eriksaan

c , Portinban^nii Tiai (dalam bentuk 
rekomondf.oi'

d. Keputusan penolakan/pemberian 
iz in ,

Diterima Surat Pengantar dan ber- 
kas permohonan dengan serauu la n p ir  
an poi-syaratan sebanyak 4 dan atau 
6 ganda d a r i lOID Propins i  Daerah
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Tinftliat I  Jnva Tiraur m olalu i K urir 
c « 'l .  -Staf B:idan£ Perizinnn Daorah.

Jan^ka waktu pcnyelesaian 
i z in

Kowajiban pensriiin iz in

Jnnjka vaktu her Lakunyu i -  
7. in
Bentulc i z in  

Penanda tangan

Pcn^lriman borton ke BKPKD 

penyampaian/pernberian iz in

P e ny am pa ion/ pone i  riman 
kembali berkas dan rancan£ 
ke Daerah Tingfcct IT

Solambat-latnbatnya 36 h ari d i Pe:ne- 
rin tah  Daor.ih Tinftlcat I I  dan 6 hari 
aiaanya ada'lai penyeleaaian d i 
BKFMD sainpai iz in  diterijDa. oleh  Pe- 
n~uaaha ustolah kcwa.iiban pombayar- 
an dipcnuhi, dan BKPMD membcritfthu- 
kan kepada Bupati/Valikotamadya bah 
va i z in  t e l ih  dikeluarkan dan te lah  
d iterim a oleh Pen^unaha.

a . KeraberUcin laporan kepada Kepala 
Baorjih Tingkat I I  sotahun noka 
11,

b Bu£i yan :̂ tidak  inelaporkan atau 
yfcii" melanorkan to ta p i tidal: so- 
ouai deng3n kcnyataan yanr ada 
mika acte loh  diadakan pttrintfat- 
an te rtu la s  3 ( t i ( ja )  k a l i ,  iz in  
dapat d ieebut.

Tidak to rbntts.

i Su*’at Keputusan*

: Ketua Bad an 1'oordinaoi Penananan 
Modal Daereh Propinsi Daorah Ting- 
kat I Jew a Timur atas nama Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II.*

: Bag-ian Perekonomian.
: Oleh Sekretariat Kantor Badan Koojv 

dinasi Penan:iman Modal Daerah Pro-, 
pinsi Daettih Tingkat I Jawa Tinur, 
sotelah dilakaanakan peabayaran ro- 
tribusi di Pisraerintah Daerah Tin£~ 
kat II.

: Staf Bidatvr Perisinan Daerah pada 
BKPMD Prop in s i Daerah Tingkat I Ja
va  Tiinur.

I z in  Ban/yunan. 

Instunai oerii‘oac3a::

In stan si peu.borian per tin#- 
banyan

Din«3 Peksrjaan Qnura Pemerintah Da
orah Tingkat I I .

1*. lfcgian Pemerintahan pads Pemb- 
rin tah  Daorah Tingkat I I  c .q .  
Sub Bahian Ketertiban  (sosuai 
dengan fungsdnya).
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Tehnia peraroaC3an

Sya rat-sy&rat pcmohonan
ifciu

Janfjka walctu penyelaaaian 
iz in

Junglcu waktu berlekunya 
iz in

Bentuk iz in  

Penanda tartan

PervJririwun berkas b? 
UK PM I)

Penyarapaian/pe'nberjan i -  
zin

Ponyampnian/ perv/iJ'iman 
kuinbali bark-as dan ranca 
Curran ko Daeruh Tingkat
I I .

2# Instan si yans te rk a it  (seeu a i de 
njan bidanc uaahanya)*

a . P on e lit ian  gam bar t s itu a o i dan
konr?truki;i.

b, Foninjauan lokasi*

c* Keputusan p-nclc.iy.’.r. perttohonan,* 
per.berian ±?it.

D iterin a  Surat Pen^antar dan berkas 
ponuohoruxn den^cm eeaua larapiran 
persyarctan 0.ir5 BK-v.L' Prop insi Da- 
erah Tingkat I  Java Tljnur m elalu i 
Kurir c Bqt S ta f Bidan^ Peris inan  Da 
erah (borkan rcei upakan 1 paket yanc 
diterimalcan d i la^iar. Perekonorai- 
an Daerah T ingk 't I I ) ,

Selarabau-larobatiya 36 h sri d i Pemc 
rin tah  Daerah Tingkat I I  dari 6 hari 
sioanya adalah penyelenaian d i 
BrpKD a an pa i  iz in  d iterim a oleh Pe- 
ngusaha «e tc lc ii  kewajihari pejsbayar.,- 
an l-etribusi di)>snuiiit dan BKPi-lP 
aemberifcahukar. 1 :opada Eupati/Waliko 
tamadya bahwa i::in  te la h  dikelu&y'- 
kar dan tolaU  d:.terima oleh Pen£usa 
ha*

Tidak terbata?;.

Surat Keputusan^

Ketua Badan Kooi.'dinani Penanaraan Mo 
d a l Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I  Jawa Timur atas narca Bupati/Vali- 
kotamadya Kepala Daer?h Tingkat I I ,

Bagian Perekonoiiian Peaerintah Dae-
rah Tingkat XI.

Oleh Sekretarin t Kantor Baaan Koor^» 
di.na.ii Penananan Hodal Daerah Pro- 
p in s i Daerah Tingkat I  Jawa Tinur, 
s e te lah  dilakuannkan perabayaran re -  
t r ib u s i aempndan, le^es dan la in  
sebagainya yang ditetapican d i  dalac 
Surat Keputusan d i Peaerintah Da&- 
rah Tingkat I I *

S ta f Bidnng FsrjLjinan Daerah pada
BKPMD PropinsL Daerah Tingkat I  Ja
va Timur.
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Demiician jpetunjuk in i  d iberikan  untuk i;2serar;Gman dan untu^ t i -  
da,c monimbulkan koragtt-raeuan dalam polaksanaan tugan.

CUEEJ&UR KEPALA DAEIttH TINGKAT I 
JAWA TIMUft

ttd *

U H O  3? 0

r "  ■ <
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2U7OTtta KSPAU BAEfU.Il TUJCM  I  
JAWA TIMUR

Honor ; 5a^4/305l/013/S6 
Sifiil ; l-’ontm- 
Larr.piran : 2 (diui)
P e r ih a l : Upava !:)oi:j*?:rl«noar p-̂  

layanarj rcnananaK Ko- 
dn.l d i

Surabaya'; 20 Pebruari 1906 

K̂ p.?»da

T;;h, 1. r.;.r, io-ji'ij liEKD propin- 
. i  iViori.'j Tingkat 
I  J m :c* Timur

2, ?;dr, ^apalfi 7)ircktor^t 
‘-.FXi'ri?. IxupinsiL 

T i^ k it  I  
.'a i'r ‘Xjaur

■J. " j.r , Bup i.ti/Valikot aii.
dya Daerah Tinr- 
kst I I  d i Jawa Ti-
I:.l2

Schubun^au dengan Curat Edarsn Gubernur Kepala Da 
eruh l-.v.y'&it I  Jav/a Tiinuv la r v a l  10 >.ei 191-0 IJoxor 523 
l4/757l/oi3/85 tentaivr P* turijuk Polakdanaan Peraturan 
M entor! Dalaa llep eri Kcraor 12 taint: 3.984, tanka dengan 
luorapcrliAtikan surat tfentc-ri Dalraa I-egeri tan^eQl 11 Ju~ 
l i  1955 Htfncr 570/705^/SJ <ian ta r^ r^ l 2 Jtgustim 1S85 *io 
w jr 5:.-^/7915/sj 3&rta U*. .11 pernbaru.nan twr::amr. pada Ba~ 
pa- Kordinaai tanggal 2& Moi 1965 ]* r lu  disompaikan pe— 
iun juk le  uih lan ju t  aebu/^ai berikut :
1. Kepada aegonap aparat yans t e r l j  bat dalam prooe3  po- 

nyclesaion  borba^rai p criz in an  daerah m olalu i psncrap 
an aistim  pelayacnn iungga l, hendaknya tselalu beru3 a 
ha nrenlBsfeatkon e fe k t i f i t a n  dan e’i 'ia lc n s i ker.ia ;

2. ILhuaus kepada aparat 13JG-1D aebaeui aparat Pelaksana 
Pe±aye.nan Tungijal P eriz in an  Daorai hn/ri Proyek W j J  
PKHii, bahwa cengun tavibabnn tugas teraabut hendak- 
nya se la lu  b e ro r ien ta s i kepada percepatan pelayanan 
denga*i te tap  beruaaha meningkatka:i kord inasi yanr l e  
b iii rapih, dengan uesama In stan si terka it lchu3 usnya 
denffaii pra Bupati/Valikotamadya ;

3. aparat jwlalaanE tehnia da.Lmc ja ja ran  D irek tor- 
rut A£raria dan Kantor A graria  Xabupaten/Kotamadya, 
hi-jndaJanya se ln lu  beruaaha tncn^lnb'-iv^a kelancaran pc*- 
nyelosaian pearo3asan dalam lin jk a p  v:ewenangnyat so-
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hii\C/ia eobagai 3ntu ran ta i pemrosesart poraberian per- 
isinan  d i bidang keagrariaan akan sangat menentukan 
upaya penyoderhanaan dan porcepatan pelayanan.
Terka it dalam ling l:LA, kevenangan in i  ditentukan per- 
lunya porhatian dalam nenyeleaaim  proaos fatwu tata  
guna tanah, pon d litian  dan penyiapan akhir rancangun 
Surat Kcputuaan Pemberian Hak h .tts  Tanah dan pencr- 
b itan  s e r t if ik a tn y a , yang pain ('.anarnya sangat • no- 
nentukan kntepatan jadwal valctu yang te lah  d ite ta p - 
kun ;

Kepada Sdr*. Bupnti/Wnlikotorandyn perlu  dioaapaikan pe 
nogasan h a l-h a l sabugai berikut •;

r.e aegera menorbitkan Surat Keputusan penyer&han
kowenangan ponandatanganan .‘Jurat Keputusan Pembo- 
ri.an Iz in  Bangunan dari I z in  U ad ang- *J nd a ng Gangguan 
(HO) kepada Gubomur Kopala Daftrah Tingkat I  Jews 
Tuinur c «q . Ketun Badan Koon lioasi Penanaiuan nodal 
Daerah Propinni Daerah Ting^u'j I  Jawa Tinur atas 
niraa Bupati/Valikotamadya (pctunjuk penefcapan Su
rat Keputusan dimoksud t-jr lan p ir  l )  ;

bs S<*3Uai petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Java Timur dimaksud dalam surat tanggal 6 Karet 
1 935 Nowor 103/3764/013/85 tentang Peningkafcan Us a 
!ia Penertiban dar. penyedertaruian porizinan daorah 
perlu  d iporbatikan :

l )  Bair,fa d i  dalam hal pemberian Xi:in Bar^unan dan 
I z in  Undang-Uiidang Gangguan (H 0 )j hanya berlalru 
fo r a u l ir  pengisian pomohonan yang te lah  d ite -  
tapkan dalam Poraturan M entcri Dalam lle g e r i No
mor 12 Tahun 19Q4, yang akan d ite r in a  dengan Su 
ra t P0ngantar d a r i BKPfO dale*!! berkas secukup- 
nya bagi s e tia p  pemohon, tanpa pesibsbanan lo 
gos dan borkas diterime. m ela lu i Ketua BICFKD;

?.) Terhadap permohonan is in  yang memerlukan pene- 
l i t i a n  telm is dari berbagai Instan si te rk a it ,  
perlu  d ic iptakan  ik liin  untuk mempersingkat pro** 
aos pemberian pert Luba ngan/rekomendasi d a r i Ins 
tan s i yang bersangkutan, tanpa ada pembebanan 
biaya kopada para poaohon baik berupa leges  a- 
tau b iaya-b iaya la in ;

3) Kombatasi ja lu r - ja lu r  penyelcsaian pemroaosan 
pertiohonan da. poraborian is in  pada tin gkat yang 
benar-benar perlu  dengcn memperhatilcan jadwal 
waktu yang te la h  ditete.pl

0  Ketetnpar. penunjukan P6 jah it/Petugas Pelaksana/ 
Potug^js Pongganti n o M ig u e  penctapan ja lu r  
peiaroaesan khususnya dal/an kaitan peniberian I -  
z in  Bangunan dan I z in  Undang-Undang Gangguan
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(h o ), hendpknya borlandnska'n pada petunjuk dimak 
sud dalan Surjit Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Juwa Timur tanggal 6 Karet 1985 Komor 183/3764/ 
0!l3/85* dengan penyeauaian-penyeouaian aesuai 
pjtunjuk torlarapir I I ;  tegasnya Pejabat/Petugaa 
Pelakaana pada Sek re ta ria t Pemerintah Daerah 
Tinglcat I I  adalah Ktipala Bagj&n Perekonomian a- l" 
tau yang ditugaf an muwakili;

5)* A?ar e e la lu  beru3aun memberikan inform asi yang 
tspat pada natiap kc-wumpntan kcpudu masyarakat 
khususnya pianohon is in , ter.tj.ug prosedur dan per 
syaratan suutu p cris iiian ;

(j). Berusaha meningkf-tkan pcngfc.wj.sari secara terus ir.e 
nerus terhadap pelaiawirinun pfirizinan yang t e l  fib. 
d iberikan, sohirv'ga bcn&r-bfij)r.r mcnunjang uaahn 
renertiban ataupun poriyedem.np.an pcrizinan yanc; 
te lah  diuQahak&n;

e . l'enyimpanan berk«ic dnn rancangan Surat Keputusan ba
il; berkas pertnohonan sampai ponyolcsaian keputuoan 
pemberian hak atas tanah mau]>u:i Himberian Iz in  Ba- 
ngwteji dsn Iz in  U:;dang-Undang Urngguan (HO), berada 
pnda Inntansi Tehnis/lnstanai “xxiiroyes. cUilrjc hal 
in i  Dirokr.orat Agrarie. Propi:... i Daerah Tingkat I  Ja
va T'injui*, J.'inat- Pekerj nup. Una/.n dan Lagian ^vekonoaii 
an Fianerint&h Daerah Tingknt I I .

Petunjuk adm in istratip  dan tehnis in i  merupakan Ins 
truko i untuk dilaksanakan dan tcrh itung  aejak tanggal d i 
koluarkan surat in i ,  aegala pemberian pericinan daerah 
yang berlandaskan pada poraturan M enteri Dalaia Negeri No 
rncr 12 tahun 1384 yang te lah  diajuk&n sebelumnya se rta  
yang masih dalam pombaiiasan, penyelesaian pemrooesannya* 
polaksanaarmya didasarkan Peraturcn dijnaksud serta  po- 
tunjuk p;laksanaan maupun petunjuk. tehnisnya.

PemLkian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan 
oebaik-baiknya.

GUBEHKUH KI2I-ALA DAERAH TillGKAT I  
JAVA TIMUR

ttd ,
V A H O H O
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■. d *

,.:

.• . virea 
* * ihal

PEMERINTAH PRGPiNSI DAERAH Y iN G K A T  I JAVVA TlMUft 

BADA N KOORDINAS! PfiNANAMAN M ODAL DAEPlAH
J U, JAOth WOljOKKthP »'• C * e I "fit LI». * I rr fl f  7 — <J 1 « 7 *

U l k A D A Y A

; 6r*e>iiyiooy2jo/i985
j ptmtiag 

i

j pPrfrtDT^n s/rt t r i  Daltot lUv 
geri no- 1 ti&jui i fn  « 

Tata C.-ra Pen#. «dftlihn
?V&nofMvr-n ?ww.>k« ' .1 * 

y«ng Peiirtfctanvii

iTod&X muwvoA Ull Ifo41.3* Vba 
1967 dui U'j No. 6 [,:h. i?f>3

ffu.rf'V.Kyy. 1.1 3>e*?©&iV*r 1<?$3

Xuj’adb

lCiSxi.Sii'1 ttirokui Pertu^UuuHn
mm: / m  

di

w:K.Juaaa

I* #>•*•* F ’ *. *V* • «***«

DenfiAn ju !  hsvi-W.toakaa, bfthia. dal* a iv/ijxn yatt^fcdalAan jm  

.ftTWl fc&r;j. p f;*.r u ̂  -■ h..-' ft ? i-" JI' * i *U M -■» .......... : . /  FX‘» tc* ' "Ifr V
*. 1 F«vYt©r3. D&lt'n i\o* 1 tahvrti 1£S5 fcwigfltil £7 j a l i  1995*
Koxii,. .n r̂tt p<miingriy/i icawsO r.h ixuiguttdr.lL'.rt pcMccn«r*ia H jv :UtW£M» foagi 

ponuc.ht.'-.n •pevuKtOv'in KiT^; j  }■'.'!Af d^n.v-i ;'.n i V:i-t»i £>-

r i n  'hcisui' ' twit vug; bciii;. p-'n^j;..ti.*iVli*n p.-uootfxim  nutuf. i  c\;.a^ i\u r'-trafcu *•* 

ran frsndc'.&rl 1*** 1 v ilv iu  don 0 / h y r« i ;  }utiu ;

litattt\Akant

Xi *fn*;te (Saru Pen^ndftl.i./a Por»c«:«itf»r:Ui
k  «S +%.S4‘1 . «*.*—. '« -«*•#.

'i’-'TtA c.av, pu.«'i '.\5v*r.Ii'Vi p-,nc*n\r>.. c ’.b a w 'u jo d i 2 Iwgiau, 

yoi'Ut i

‘i* FaogdU-i'.li* u ij'.'.'vtj V’.. j/ *\ i.-..ln1.< 
b t pcn^’Oiidv.l'iwi jp-s.r.c«.n:'r.. * j ,'T*

Ftin,’jcla3P..\iC''',‘ o.d«.0.;:-o j ,d  bix-Ur'vt J 

a* rt’n ^ v  * \i< :i p*-.v> •. d^*.i

?ar.gw.:- irvi i>-n u  v'c' i Cini d-u-u;* . V- -̂.'o .̂\1/:. Ijkui 

]-;'10w /  li A yur.n* uTo 'r»ga»u
Kckfini; .u poutiiudt.lJ.lv p .net.,/.)\ t\v. f’ l,>. ' dlUr-iih*-A dovi -̂.’.i poriy;imin 

drterah| yftkr.i t
' ?)* I’i'oyoJc "bnra J-. l\*/ lY i  y*;m; r  n;/->ju1;^n i r i n  dsui perabo-

iKwan iwifth oiwij i .V: .r.c?- ..' vrk-ai PII. ( I ^ r s r a f l l

i,i.nStanff»il ). <2) ,  p j ^ r ^ a j t e t o
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(2 ) . HL aeXanJutnyr ditaiUah unUur. jr.t-Aer\bUcan apakah ada cutiupak pen-’
' ' Hh£ ^ su  t i  n"k,

' • ( tfevcana Jji^kungan ) dan iCNSL ( iiencana pejaanteu-
an t e i  J&v&luraJ. iulagkurigaa ) .

(4)* tftttelnh loka&i. proyuk y<mg &ir*ma?nahis. Belostti dibebaakan, da- 
Iftta awj^ajukAfl perraahonan la in  dan la in  U*U. Gcagguan
( HO ) hfl.f.ua /il'L den s' )'iiL.

(5)* Kotarhmi p ^ ’undalj an pf-ncaa^mi yang meliputi cata-oa  

' 'ra pcixgandnllan peoceiiiacaa, Byarat-a/tjval llnbeh ( jenJ.8 dan ke-

tentuaw #>abo» 3  b..;tas/ br*Mi na tu/  dikai tkfwri dalara persyarataa T- 
•/JLn Und^n -̂undr-A  ̂ G.V’.fĵ u&rw
Jterd&csĉ k&n nyr.rs.t- .8y#»ral tob. pttnitifrhaaa ttereiicanakan peralatan  

dan p*x\X»J)£to\pvn p o n * a n g a n  ponotnv^an,
(6 ) . Apftb.l.Ui, dJ.p».w.0.u' fiiv J.ryor perala,t/’\/ purlcuigkapftn pentftmdalian 

peac?r.‘r-i.o*, 'f.’-'yv'' j*i-:iaibw.ihari fiw j.lita-i bea rcae.uk ♦
(7 ), Ap&b’ 'a ?iff:p \alvi/ piO-’l^ngkapwi peij*-;cttdiiliP& poji^narcvn beluro

' ' bot-op ?.Vu-‘i i  «jv.wfc, jwika BKHtP tidak akan
«one::bj, ti.ua ^V.*/( *cara Vo.w.lkeaaa 5royek j ,  aodangkan
H&PM t.Uid'. £ untiv’v.l,tkafi nrx ( l':in  vJoo’u* x<,*«p ) i

JteuflttU&iien r;'"'-.."i)/ivi'" j.v * a) r*> pnnc&rocrtin b^gi

Apabila diparlr'rsJvn proyek rao;J.rcbalk£r: d.-<&pak pentlag raaka pcr- 

lu dt&ucun i*jr.p?..V. Lin&kangan )•
( 3 ) .  xtivt h a - i l  pwiiltCUui HL dan atsau l»«sJi kern di fin dicusuu KPL

( l ) .  - *. 1. -.1 .'_,or.'tan t ip Fv.l îJ dan tfipati/yfaHkoimv'
dy.; 'i' \ t . t  h'■ i. • !i\,f Ui? i, ,‘J;'h -i.viiuiLV.!/;.«'.• pruictiLiaran 11.

km.-^sn* •

pr y '.v.trciij 1 *

por&lat;. 1/  pe;.lei^kr.pa»j pi'n.?tt£gulan£an
1 d-vp-it, 1 ' :j j i ' ' : c u  \;eri:’ohomm j?aKlXit£UJ bos 

yi’nQ b^clc^n*
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(5)* S ila  poraXctan pengencial.ie'uj p^osur-ran taloh fcaropiiraai deng&a baik 
perusahoar* tfoXapor k^.uvla i&iriifr untuk diafc.kan psKkirllesion*

(6 ) , jkpati/iiaUkotwiadya K̂ lh ucaerb ltkan »k. ^erubahan lid n  U.U Gangga- 
Cio (HO) dangar. croaci?fi‘tu<n}c&a ta^bahan sy^rct~aycrat liub&h yang di- 
tontukfia o.l JBuHv<)*
Itieajapin# keefcia h&l t*b, (pen^endaHaa ponc0 Qar£,.n rii nl aan rep ieB if;  

bagi paraech&ui i"tt3ei/ fcfU y*W£ eudsh u*..j.lAki Iain  hO, boluw berpro' 

dukai, totapl diperHrakan rjai:lnkiik^n penoowarfiui, wajib /iiewperbahe 
ru.i Xzin h oaya , dorigin prosadur ooperti padc peflgft«c*aliafl penou*ua-
X'Cvii dini (U itlr  a ) .

yenjelarzn fi-ftcAj.

iirai&n Zlatas perlu r,j.bcvr.,.k,-;ji ±i»tn,jelcsa:\ to ta ls  abb j 

p,* JltS^5£!liCS J?j v«;^pa^j.L; | 'ij ?>i

l'IL I y«nyajif\'.i Irtf'urw* Jjingtcuatfa*! j
tfuatu, wru-lan weacakup } uc.ta koadiHi aval liagku.n>,-an 

dlrana ycoyi-k dirc-'.cuwikau ( K 'w jjjagkuagon «vral ) ,  id en ti 

Orn po^.alcta (d o ete ip si)  ptfjytfk yrjog akaa dibangu.i 
o-v.n dar.tpak proywc t^vbade.p Xi.ngfamgr.ni

t j. jJJ.a ii! tacip&k L-'1-;;' * .

duatu h a s il  ntud.1 uen^enct d̂ .c#;:k «uatu koglatan yang diren 

otr.akua terU:>dap lingJaingGn hi. fop, yang diporlukan bagi pro 

ce>; pfin&aublXau k*pur,\3an..
>ctti»udnftn an tar a >:XL den .sUs-l, la loh  s
PJL * T*':>rup:vl'a:i rj»/;.U:aan <UJpf.y. o'.ara garls beaar.
.•'cuv],. i iACj:upf>V.» si hcoJ.l fcludi yar^ idoudalsw lerhadap Bsuia copok

yum; ■; (I 'o l ogi fin.Ua k in ia  dan noeial ekonoird buda-

ya) ycn$  (liJ-'Jl :.':cara llnU>» (Uaipljja ( ftO .Udifliplln ) i l  
j * n d . \ L  )>■•• ]. d.-cl i-I\j b'.Xa dipej;kirakp.n‘ode

[’“•'■ipo'c p c a il .i,';.

MVli i jrt-’>aoft))a nj^j.vi }
y.mnfU ,) . ii(•*■ i * j '■>̂3.Lr"t poriocwrcva liriokungan

'•'■M&a t,-'>Vj)'.i, . ,vb. : 'aivi ^V's

ui'ph j fifitwM  '»i' • -rj\ w ' ' -1'1- 0! t.inzhiixsusi }i.' >
^uutu kc»0'»' V u ^ ; !  pi.'‘-mt.cu»jn ^uoiUtoring) don ova

Xuani •tbrhiv"r-ip d .tiv iU if. : ponutii.xvrr.fi pada cua-

1-i.l pl,'O.Y‘,'k»
l(VL marupiViXri p d o \11 puti>’)f»wu,cn/\ Kodanckaa

aorapD.kw. podoxvui r.tiayo.»
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10 p e b r u a r i  1956 No. 70/C,  sebaga im ana  t e l a h  d iu b a h  dan 
d i t a m b a h  t e r a k h i r  dengan P e r a t u r a n  J a e r a h  Kabupaten Nganjuk 
N o .207 t a h u n  1974, 1 / mbaran J a e r a h  K abupaten  Daerah T in g k a t
11 Nganjuk  t a h u n  1975 S e r i  A t a n g g a l  1975 Numor.5, d iu b ah  
l a g i  s e b a g a i  b e r i k u t  :

P a s a l  5 a y a t  (2) d iu b ah  dar. l n r u s  d i b a c a  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

( 2 )  B e sa rn y a  p a j a k  a-iajab bag! :

a -  p e ru s a h a a n  go longan  1, s e b e s a r  R p .9 0 0 , -
b .  p e r u s a h a a n  g o longan  2,  s e b e s a r  R p .2 . 2 5 0 , -
c .  p e r u s a h a a n  goljrig&n 3$ s e b e s a r  R p .7 . 5 0 0 , -
d .  p e ru ^ a h a a n  go! 5 fcan 4, s e b u s a r  Rp. 15 . 0 0 0 , -
e .  p e r u s a b a a n  go] 5, ^ e b ^ . 'a r  R p . 3 0 . 0 0 0 , -
f .  p e rusahaar :  g j lon& an l t . : i?bfSar R* . 9 0 . 0 0 0 , -

P a s a l  I I

( l )  P e r a t u r a n  J a e r a h  i n i  m ulai b e r l a k u  pada t a n g g a l  peng -  
unaangannya  ;

( ? )  Pads  isaat  borl-;* .i.ya P c r s l , . i r a r  i n i ,  s e g a l a  ke -
t e n t u a r .  l a i n  yang ihciigatur r u a tc r a i  yang sar;«a d i l u a r  
P e r a t u r a n  J a e r a h  i n i  i i r .y a t ' jk ^ i :  . l i e ab u t  dan t i d a k  b e r 
l a k u  l a g i .

Jewan P e r w a k i l a n  Rakyat J a e r a h  
K abupaten  J a e r a h  T in g k a t  I I  

Nganjuk 
Ketua
d . t  . O .

Y.O. TAMIT.

J i t e t a p k a n  d i  : Nganjuk 
T angga l  : 2 AGUSTUS 1975

B u p a t i  Kepala  J a e r a h  T in g k a t  I I  
Nganjuk
d . t . o .

S O E P R A P T O
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KbL dan tOtth disuson bercU-sa '.-Veil 1JIL flan .ubJJtaL«
j/engon doiaiki&j3 HI# f.tcn ^W-d, dincupin# ucngid&ntlfika-si ctonpak yang 
akwi t iu h il  eekcLigufi n«cfoei:j.kaa .a ltornatir per.£©nd&Han dcupck n egatif  

ftokrliguu uutuk nonir^katkan da'-jpak p o l i t ic ,  
xVxri a in i kosudi an dim  mm xfrL den x<Mj.

b* Vei’î g iia-PXl., !>V

I'fidA dasaxnyn 1-JL, ^U>a1«, K[.-L, dapat dHsmsun oleh p&udlik proyok 

(proyoct proponent) tf&r.Siri Hopfttjottg yV.;. j.vjjjpu . .ap&Mla tidftk uauigu 

bi«{v nomnjuk pihak fcoiiuxltov’ jvu*; bcu:7,-eu/:..,v; untuk itu* xnleo hal konaul 
tcti boluu uoaf:hGui.1. r4r,*0 r.h v.< u<.L dap at bcri-.onBu.lto.fti dangaa Pusat Studi 

LiAgbjJigWi (FoL) (Jniv<nT.i';ac/ I'erruxucn. Tir*jgi Jtetfori•
_s.ol.cua rongka p&&yuaider ^N.i'uL, suboj.uunyci kerftigfcft ocuaa (Taro of 7le£o~ 

ronoe) nya haxo.a din*ti:;)u% iUbih dciio.lu <,Ieh Vfiuttfiniflh/ penerintfih i>e~ 

ot.ih dnl&u h£l in i  K w in i AuirH,

°: >Q.txi3;gd f f l ,v ,v:_frvL,,.fifty

H L| iiNjJ.vL, rtthf KK'-.l yang dinum n/ <H,..V:a«n u'Wvh v>e?jiiik proyek akan 

diadakati pyni).*J,p.n o'* oh y«u:aaiitlah . kr îa 'tM.n -Wi.V- Ivflat ponilaion dllaku 
• >n oj.ah k^’uv.'J.  ̂«-jr.., . . _ ’ ^Of'.rr'’ ^J . nT «.>h Xo~f «
■.-Ini i'varoii,.->.ouiBi j.t yr.)'\ ;libc:iij.k o’ : v> Ovib rriyu: hdh dorian kearu^gota*- 

/u l ^ d l r i  aias ; i&ppo^./ FMK c\--; .VoX (wi^&oia totap) cLlt«.iboh 

ar.^;ota tidck \ 'ay,, '” '\r.ri ; M V*n o fl'1 .pvoyuk V.s.tV/ FMa, .AVViJ

jeluft tvccw. ô'.r dalasi J'-.-din W k /I'Ui.-!. .■■■% c.».aj.ik-'iu bi^a di.torin?./bila  
)JOiiet-£)iij. eyar-'.i d>:.‘'j Mr-'J. dl lo) c.k (nHi“-k r-' pf •,uai ki) b.O,a ‘bol.uu tior.iormhi 
uyarati

âr Ĵĉ ĥ lcuu•:ko;.l 0€<.'’.U' dic'lb'* » .

, /UaoJ.v; ^eucu'-i.caa i;.oi'U.pa:.::n m'mldh poriting yang perlu

txmdapat pc-vvhatif-f. f?o.n̂ L11' - - m i d - r ' . ' J  c.cr.’.a pj.hc.ke m lo/i pafial 22 U,Ui 
fto. 4 tlui 19<32 t«3iit,?.»ig kevoirhian • kcton^arvo X̂ okok .Vor.^oloXoaa ldngkim?c'.n 
Kidiip, diaebutVjvn bciiw: pnv/vig rl ipa yt:'.î  nnayobaWcai ru«aknya lin^kungan 
hiclij.p at.yj. torccuamy^ u i’U?n- c. t di.ly-rnyiru £cn£fii pidiina pen

jci'c. di'.n p.ttoi co'lda.
Oidi knri.nri j i\\ c’: .-.yn .h cli rn ’Ji\u;/r-. ).v.ujr..inh per^dudalian penco- 

î araxr. b?^i puw^iihtv■ ■ iCUfV/l.^u di*.\m.* i'v.vaturarj Ktoridagri no. 1
vBhim 1935, kw.d uuitti in^ui. pu;.\u.:.!i :-"*i Jly.'ui!/ k.'-u 6i. Jawa 'i’i'oir nego

XV. i»ar^aubi?, ? mwk>?h-i|r.:)-k>;ij fibb i

f'-osualkn-v di.-i J.-.tr-,hjaa t.ib. diatjvc Boauai d^d&si

apStt proj'ukuys. i ‘.v^ ir 0.n i-i*o/ov . Van i » i Sawba lanskoh-lcngl:*  
£cnfcV:--j i.aacal^.wi tiiiv. o-^ j,..-oya':-pw>yt->c l a *  eoouol kondl- 

proy^j.y^ ''3 -1 vi*

2» t«,iCu,?.btQM. !ian I r.iior^n *
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2 t Keaberllcaa leporoa kepada kc.r-i: tentang uenha~uacha ycag telch  dilakukaal 
W a i  xangka pencegahan den p&v;endalian pcncecvsrea lingkungaa ( d iser-  

ta i penjel&aoa tekniB ) .  Jkgi proyok-prcyafc lour* agar uenyaupaikan riPL 

d&a

3* Sagi peruochaaa yang tel&h bcicoperasi/  b srproiiksi c^cr uenyawpaiksn 

l&poran poriodik eeti?.p bulcui eofceii ton twig h a s il  analisa  a ir  linhah  

yang diperiksa oloh Letoratotiua ieu erlatah  yang ditunjuk ( Balai Lab- 
oratoriuu Jws«&3i*&U surabaya dan Balai I'er.eiiticjn don pengeiiabangan In- 

cfcifltri Surabaya )«
4

4 , *j>abila auatu perufiflhtw-u uoiUabu3Jran ponoarwran linglcun$an agax oegexa 

nelapor kepada Jcuwi dan Bapati /  rfaUkot&tiidye. K«pala to r c h  lingkat II  
fietewpat.

Psrlu  kaui jel&iJknn, )¥&•*& dalaw rangka polakaaaa&u togas paagendalian 

pfcnconarca seeaai deii&e.n i’errwadagtfi r>o.l thru 1935* Jntiu  bersoua in^tca

s i- in stw ia i yaog tstiovit akan QQugadffkim invtmt-vrifuvji wogonai oosalah pan^en- 

dali&n p w  'iiu&rau 3j.1t5fo1.a3to* pe.da p}.tty«k»-pray\'jfc ivu.^/ .vtf* di Jw.tici, dalaa bentuk 

p<*ed&tfcaa dsn kunjuiigaa kej yxuyak

JMntfc&an hal-ha l y.v's p«rl' SchAa™  Vakiiaii untuk uwndap&tkan perhatian 

sabegaii.' usfltiaya*

KfJK/i Jifl.tê iri>OWA£&rtX£{ PJSUNJu/iN MOlJnL
s i h g u j  i  jiirfA ssmm 

r*Sy "A e t  u a,

V X  ^

-»U>. 510026667
■.. 1* J3p, Gibarjrir XtJh JCk. I

Ja:m d t u r  (' aaba&ai lapv^ai }.
<? ► Bp v Kotua BKPIiS di Jakarta ,
3„ ddr* Ketua BapprAa. IV.w X Jai;a TLiwr 

di tiuarabi.\y*-,4 
ddv* Kepala Xawv>il yorinduatrian 

Prop* Java ££$*«■ di. Surabaya.
N <5cr* nsflioten I I  SeJovllda lie, I Java 

fiixvc di rfu.ri.baya*

, ; t i d v .  K epala Bix^- dan

&B^ku‘dk;$Uii'3fcaya.

U /  rfaUJcotax^dya Kdh Tic.II 
awa S Ilu t*
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