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CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

PI Non BHI (Baru):  

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Keterangan Pemohon   

 apabila pemohon adalah Pemerintah Negara Lain : surat 

dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau 

surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor 

perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;  

 apabila pemohon adalah perseorangan asing : rekaman 

paspor;  

 apabila pemohon adalah badan usaha asing : rekaman 

anggaran dasar (article of association) dalam Bahasa 

Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;  

 apabila pemohon adalah perseorangan Indonesia : 

 rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  

 rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP);  

 apabila pemohon merupakan warga negara Indonesia 

pemegang KMILN :  rekaman KMILN dan tidak 

disyaratkan NPWP;  

 apabila pemohon adalah badan hukum Indonesia :  

 rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan 

perubahannya lengkap dengan pengesahan dan 

persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum 

dan HAM,  

 rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan  

 perizinan yang dimiliki perusahaan.   

 

  

2. Keterangan Rencana Penanaman Modal   

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku;  

 untuk bidang usaha industri semen (lokasi di 

P.Jawa) (KBLI 23941) : presentasi terlebih dahulu, 

dengan mengundang Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perekonomian, Kemeterian ESDM dan 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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Kementerian LHK 

 untuk bidang usaha industri besi dan baja dasar 

(iron and steel making (KBLI 24101) : presentasi 

terlebih dahulu dengan mengundang Kementerian 

Perindustrian 

 untuk bidang usaha kawasan industri (KBLI 68130) : 

Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian 

 untuk bidang usaha  pembudidayaan ikan : 

Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman 

Modal (RPIPM) dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.   

 

3. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 
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CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

PI Non BHI (Apabila terjadi Perubahan): 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran Penanaman 

Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Prinsip Perluasan 

yang masih berlaku) 

 

  

2. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan   

 

  

3. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan  

diterbitkan PI Perubahan, ditambah dengan:  

 Kesepakatan para calon pemegang saham dalam 

perseroan yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, 

apabila lebih dari 30 hari kalender, lampirkan covernote 

dari notaris;  

 Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris 

(perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian 

Hukum dan HAM 

 

  

4. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan  

diterbitkan PI Perubahan, ditambah dengan:  

 Surat keterangan domisili atau surat keterangan dari 

gedung 

 Dokumen pendukung lainnya 

 

  

5. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek  diterbitkan PI 

Baru, ditambah dengan:  

 Surat keterangan domisili atau surat keterangan dari 

gedung; 

 Dokumen pendukung lainnya;   

 

  

6. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan/atau jenis 

produksi  diterbitkan PI Baru, ditambah dengan:  

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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baku;  

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;  

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

7. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau 

tenaga kerja  diterbitkan PI Baru, ditambah dengan:  

 Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari 

pimpinan perusahaan;   

 Dokumen pendukung lainnya 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan rencana penyertaan dalam 

modal perseroan  diterbitkan PI Perubahan, ditambah 

dengan:  

 Kesepakatan para calon pemegang saham dalam 

perseroan yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris 

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan 

saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai 

nominal saham masing-masing para pemegang saham; 

apabila lebih dari 30 hari kalender, lampirkan covernote 

dari notaris; 

 Melampirkan bukti diri para pemegang saham setelah 

perubahan;  

 Apabila terjadi perubahan nama pemegang saham, 

melampirkan certificate change of name atau sejenisnya 
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 CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

PI BHI (Baru/Alih Status): 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Keterangan Pemohon  :  

 Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran 

Penanaman Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin 

Prinsip Perluasan/Izin Usaha) apabila ada; 

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM;  

 rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);  

 

  

2. Bukti diri pemegang saham, berupa  : 

 apabila pemegang saham adalah Pemerintah Negara 

Lain: surat dari instansi pemerintah negara yang 

bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh 

Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang 

bersangkutan di Indonesia;  

 apabila pemegang saham adalah perseorangan asing : 

rekaman paspor;  

 apabila pemegang saham adalah badan usaha asing : 

rekaman anggaran dasar (article of association) dalam 

Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa 

Indonesia;  

 apabila pemegang saham adalah perseorangan 

Indonesia: 

 rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  

 rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP);  

 apabila pemegang saham merupakan warga negara 

Indonesia pemegang KMILN :  rekaman KMILN dan tidak 

disyaratkan NPWP;  

 apabila pemegang saham adalah badan hukum 

Indonesia :  

 rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan 

perubahannya lengkap dengan pengesahan dan 

persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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dan HAM,  

 rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan  

 perizinan yang dimiliki perusahaan.   

 

3. Keterangan Rencana Penanaman Modal   

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku;  

 untuk bidang usaha industri semen (lokasi di 

P.Jawa) (KBLI 23941) : presentasi terlebih dahulu, 

dengan mengundang Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perekonomian, Kemeterian ESDM dan 

Kementerian LHK 

 untuk bidang usaha industri besi dan baja dasar 

(iron and steel making (KBLI 24101) : presentasi 

terlebih dahulu dengan mengundang Kementerian 

Perindustrian 

 untuk bidang usaha kawasan industri (KBLI 68130) : 

Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian 

 untuk bidang usaha  pembudidayaan ikan : 

Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman 

Modal (RPIPM) dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.   

 

  

4. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

 

  

5. Dalam hal alih status, ditambah dengan : kesepakatan 

para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan 

dalam bentuk :  

 Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau 

Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh 

pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh 

Notaris yang secara tegas mencantumkan posisi 

kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati 

dengan nilai nominal saham masing-masing para 

pemegang saham; apabila lebih dari 30 hari kalender, 

lampirkan covernote dari notaris  

  



Persyaratan_2018_ver_1 

 

atau  

 Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara 

Rapat dalam bentuk Akta Notaris,  yang memenuhi 

ketentuan peraturan perundangundangan, yang secara 

tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir 

yang telah disepakati dengan nilai nominal saham 

masing-masing para pemegang saham; apabila lebih dari 

30 hari kalender, lampirkan covernote dari notaris 
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 CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

PI BHI (Apabila terjadi Perubahan):   

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran Penanaman 

Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Prinsip 

Perluasan/Izin Usaha) apabila ada; 

 

  

2. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki perizinan; 

 

  

3. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 

 

  

4. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan;   

 

  

5. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan  

diterbitkan PI Perubahan, ditambah dengan:  

 Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau 

Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh 

pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh 

Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan 

Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, 

apabila lebih dari 30 hari kalender, lampirkan covernote 

dari notaris;  

 Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris 

(perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian 

Hukum dan HAM;   

 

  

6. Apabila terjadi perubahan NPWP  diterbitkan PI 

Perubahan, ditambah dengan : NPWP terbaru 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan  

diterbitkan PI Perubahan, ditambah dengan:  

 Surat keterangan domisili;  

 Perjanjian sewa menyewa (apabila ada);  

 Dokumen pendukung lainnya;   

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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8. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek  diterbitkan PI 

Baru, ditambah dengan:  

 Surat keterangan domisili;  

 Perjanjian sewa menyewa (apabila ada);  

 Dokumen pendukung lainnya;   

 

  

9. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis produksi 

 diterbitkan PI Baru, ditambah dengan:  

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku;  

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;  

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau 

tenaga kerja  diterbitkan PI Baru, ditambah dengan:  

 Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari 

pimpinan perusahaan;   

 Dokumen pendukung lainnya 

 

  

11. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku  diterbitkan 

PI Baru, ditambah dengan:  

 Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan 

selama ini  

 Alasan detil dan jelas mengenai permohonan 

perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari 

pimpinan perusahaan  

 Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan  

 Dokumen pendukung lainnya 

 

  

12. Apabila terjadi perubahan rencana penyertaan dalam 

modal perseroan  diterbitkan PI Perubahan, ditambah 

dengan:  

 Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan 

yang dituangkan dalam bentuk :  

 Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan 

atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh 
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seluruh pemegang saham dan telah dicatat 

(waarmerking) oleh Notaris yang secara tegas 

mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir 

yang telah disepakati dengan nilai nominal saham 

masing-masing para pemegang saham apabila lebih 

dari 30 hari kalender, lampirkan covernote dari 

notaris;  

atau  

 Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara 

Rapat dalam bentuk Akta Notaris,  yang memenuhi 

ketentuan peraturan perundangundangan, yang 

secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan 

saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai 

nominal saham masing-masing para pemegang 

saham; apabila lebih dari 30 hari kalender, 

lampirkan covernote dari notaris.  

 Melampirkan bukti diri para pemegang saham setelah 

perubahan;  

 Apabila terjadi perubahan nama pemegang saham: 

melampirkan certificate change of name atau sejenisnya;   
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PERTANIAN 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha 

(sawit, teh, tebu);  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan : 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan : 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

 

Catatan :  

1. Tidak ada perluasan usaha (apabila terjadi penambahan, maka diterbitkan IU baru 

dengan IU lama dicabut);  

2. Apabila terjadi perubahan ketentuan terkait : 

 perubahan bidang usaha,  

 perubahan kapasitas,  

 perubahan komoditi, atau  

 perubahan lokasi  

 perubahan luas tanah 

maka diajukan penyesuaian Izin Usaha. 

3. Apabila terjadi perubahan ketentuan selain perubahan bidang usaha, perubahan 

kapasitas, perubahan komoditi, atau perubahan lokasi maka diajukan perubahan Izin 

Usaha. 

4. Wajib integrasi  terbit Izin Usaha Perkebunan (IUP) :  

 Perkebunan sawit (KBLI 01262) dengan luas >= 1.000 Ha integrasi dengan Industri 

CPO (KBLI 10431) 

 Perkebunan teh (KBLI 01270) dengan luas >= 240 Ha integrasi dengan Industri teh 

(KBLI 10763) 

 Perkebunan tebu  (KBLI 01140) dengan luas >= 2.000 Ha integrasi dengan Industri 

gula (KBLI 10721) 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP) 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan;dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, 

diantaranya: 

 Bidang usaha  pembudidayaan ikan : Rekomendasi 

Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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7. 
Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan yang baru 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Perubahan lokasi untuk bidang usaha  pembudidayaan 

ikan : Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman 

Modal (RPIPM) 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. 
Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis 

produksi, ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 
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 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan yang tercantum di Izin Usaha, maka diajukan 

perubahan Izin Usaha 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR INDUSTRI 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA INDUSTRI  

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan;dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

 berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 Izin Lokasi atau surat dari instansi terkait mengenai tata 

ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila 

perusahaan berada di luar Kawasan Industri 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Berita Acara Pemeriksaan; 

 Fotokopi identitas penanggungjawab : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 Bukti penyampaian data tahap pembangunan industri 

melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha; 

 

7. Rekomendasi atau izin khusus : 

 untuk bidang usaha industri alat kesehatan : sertifikasi 

produksi dari Kementerian Kesehatan 

 Izin Khusus : industri crumb rubber (dengan ketentuan 

terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: 

 pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 

20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun 

karet sendiri; dan 

 pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 

80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit 

dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma); 

 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha : 

 industri semen (KBLI 23941),  

 industri logam dasar besi dan baja (KBLI 2410) dan 

industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan 

besi lainnya (KBLI 2420), 

 industri rokok kretek (alih status) 

 industri rokok putih (alih status) 

 industri rokok lainnya (alih status) 

 industri minuman beralkohol  

 Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha : 

 industri alutista,  

 industri bahan baku untuk bahan peledak (KBLI 

20114),  

 industri komponen utama dan/atau penunjang 

dan/atau pendukung bahan peledak (KBLI 20292) 

 Rekomendasi dari Kementerian dan Izin operasional dari 

BOTASUPAL/BIN; apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha : 

 Industri Kertas Berharga (antara lain: bank notes 

paper,  cheque paper, watermark paper) 

 Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan 

Khusus Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, 

materai, surat berharga, paspor, dokumen 

kependudukan dan hologram) 

 lndustri Tinta Khusus 
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 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan 

Kementerian LHK apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha : 

 Industri Peleburan Timah Hitam  

 khusus untuk industri yang menggunakan bahan 

baku accu bekas 

 

8. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan : 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

11. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Izin Lokasi atau surat dari instansi terkait mengenai tata 

ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila 

perusahaan berada di luar Kawasan Industri untuk 

lokasi baru 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

12. Apabila terjadi perubahan alamat atau lokasi proyek   
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yang bukan merupakan pindah lokasi (sebagai contoh : 

pemekaran wilayah atau pergantian nama jalan), 

ditambah dengan: 

 Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; 

 Dokumen pendukung lainnya 

13. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab, ditambah 

dengan : 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Identitas penanggung jawab : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 

  

14. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis produksi 

yang tidak mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, 

ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru;  

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

15. Apabila terjadi perubahan kapasitas produksi terpasang 

yang tidak mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, 

ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 
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 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru;  

 Bukti penambahan mesin dan peralatan; 

 Dokumen pendukung lainnya 

 

16. Apabila terjadi perubahan penambahan lingkup KBLI  5 

digit untuk IUI terintegrasi (diversifikasi) yang tidak 

mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, ditambah 

dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru ; 

 Bukti penambahan lingkup KBLI  5 digit; 

 Bukti penambahan mesin dan peralatan; 

 Dokumen pendukung lainnya 

  

17. Apabila terjadi perubahan luas tanah, ditambah dengan: 

 Surat pernyataan kesiapan sarana dan prasarana 

produksi;  

 Legalitas tanah yang baru berupa Akta Jual Beli (AJB), 

sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa 

menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk afiliasi 

  

18. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, atau tenaga kerja 

yang mengakibatkan perubahan klasifikasi, ditambah 

dengan: 

 Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari 

pimpinan perusahaan;  

 Dokumen pendukung lainnya 

  

19. Apabila perubahan nilai investasi atau tenaga kerja tidak 

mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, maka 

perubahan dilaporkan didalam LKPM 

  

 

Catatan :  

1. Khusus untuk bidang usaha Industri Minuman Beralkohol menyertakan IUI asli yang 

telah dimiliki. 
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2. Apabila terjadi perubahan ketentuan, maka diajukan perubahan Izin Usaha 

 

CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR INDUSTRI 

 

 

 

 

 

IZIN PERLUASAN 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan;dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

 berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 Izin Lokasi atau surat dari instansi terkait mengenai tata 

ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila 

perusahaan berada di luar Kawasan Industri 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa perubahan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Berita Acara Pemeriksaan; 

 Fotokopi identitas penanggungjawab: 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 Bukti penyampaian data tahap pembangunan industri 

melalui Sistem Informasi Industri Nasional selama 2 

(dua) tahun terakhir; 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha; 

 

7. Rekomendasi atau izin khusus : 

 Izin Khusus : industri crumb rubber (dengan ketentuan 

terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: 

 pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 

20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun 

karet sendiri; dan 

 pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 

80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit 

dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma); 

 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha : 

 industri semen (KBLI 23941),   

 industri logam dasar besi dan baja (KBLI 2410) dan 

industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan 

besi lainnya (KBLI 2420), 

 industri rokok kretek (perluasan) 

 industri rokok putih (perluasan) 

 industri rokok lainnya (perluasan) 

 industri minuman beralkohol  

 Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha : 

 industri alutista,  

 industri bahan baku untuk bahan peledak (KBLI 

20114),  

 industri komponen utama dan/atau penunjang 

dan/atau pendukung bahan peledak (KBLI 20292) 

 Rekomendasi dari Kementerian dan Izin operasional dari 

BOTASUPAL/BIN; apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha : 

 Industri Kertas Berharga (antara lain: bank notes 

paper,  cheque paper, watermark paper) 

 Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan 

Khusus Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, 

materai, surat berharga, paspor, dokumen 

kependudukan dan hologram) 
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 lndustri Tinta Khusus 

 

 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan 

Kementerian LHK apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha : 

 Industri Peleburan Timah Hitam  

 khusus untuk industri yang menggunakan bahan 

baku accu bekas 

8. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

  

9. 
Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

  

10. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

  

11. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Izin Lokasi atau surat dari instansi terkait mengenai tata 

ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila 

perusahaan berada di luar Kawasan Industri untuk 

lokasi baru 

 Dokumen pendukung lainnya; 

  

12. Apabila terjadi perubahan alamat atau lokasi proyek 

yang bukan merupakan pindah lokasi (sebagai contoh : 

pemekaran wilayah atau pergantian nama jalan), 
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ditambah dengan: 

 Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; 

 Dokumen pendukung lainnya 

13. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab, ditambah 

dengan : 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Identitas penanggung jawab : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

  

14. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis produksi 

yang tidak mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, 

ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru;  

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

15. Apabila terjadi perubahan kapasitas produksi terpasang 

yang tidak mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, 

ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

  



Persyaratan_2018_ver_1 

 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru;  

 Bukti penambahan mesin dan peralatan; 

 Dokumen pendukung lainnya 

16. Apabila terjadi perubahan penambahan lingkup KBLI  5 

digit untuk IUI terintegrasi (diversifikasi) yang tidak 

mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, ditambah 

dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Perhitungan kapasitas produksi terpasang; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru ; 

 Bukti penambahan lingkup KBLI  5 digit; 

 Bukti penambahan mesin dan peralatan; 

 Dokumen pendukung lainnya 

 

  

17. Apabila terjadi perubahan luas tanah, ditambah dengan: 

 Surat pernyataan kesiapan sarana dan prasarana 

produksi;  

 Legalitas tanah yang baru berupa Akta Jual Beli (AJB), 

sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa 

menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

18. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, atau tenaga kerja 

yang mengakibatkan perubahan klasifikasi, ditambah 

dengan: 

 Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari 

pimpinan perusahaan;  

 Dokumen pendukung lainnya 

  

18. Apabila perubahan nilai investasi atau tenaga kerja tidak 

mengakibatkan perubahan klasifikasi industri, maka 

perubahan dilaporkan didalam LKPM 

  

 

Catatan :  

1. Khusus untuk bidang usaha Industri Minuman Beralkohol : 

 menyertakan IUI asli yang telah dimiliki  
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 apabila terjadi penambahan (perluasan), maka akan diterbitkan IUI Baru (dengan 

mencabut IUI lama); 

2. Apabila terjadi perubahan ketentuan, maka diajukan perubahan Izin Usaha. 

CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR INDUSTRI 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan;dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

 berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa perubahan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Penilai  

 Surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan 

Industri 

 Rencana tapak tanah (site plan) kawasan industri yang 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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sudah disahkan oleh instansi berwenang 

 Laporan data kawasan industri mengenai kemajuan 

pembangunan kawasan industri triwulan terakhir 

 Surat pelepasan hak atau sertifikat tanah yang telah 

dikuasai dan siap digunakan dengan luas lahan 

keseluruhan paling sedikit 50 hektar 

 Tata tertib kawasan industri (estate regulation) yang 

sesuai dengan pedoman teknis pembanguna kawasan 

industri 

 Surat pengurus/pengelola kawasan industri 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

7. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan, maka diajukan perubahan Izin Usaha 

 



Persyaratan_2018_ver_1 

 

CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR INDUSTRI 

 

 

 

 

 

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan;dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

 berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa perubahan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Penilai  

 Surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan 

Industri terbaru 

 Data laporan kawasan industri 2 (dua) tahun terakhir 

 Surat pelepasan hak atau sertifikat tanah yang telah 

dikuasai dan siap digunakan 

 Surat pengurus/pengelola kawasan industri 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 Surat pernyataan bahwa lahan perluasan kawasan 

berada didalam kawasan peruntukan industri sesuai 

RTRW 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

7. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan, maka diajukan perubahan Izin Usaha 

 

 



Persyaratan_2018_ver_1 

 

CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN 

 

 

 

 

 

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Surat Izin Usaha Perdagangan bila ada  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapat pengesahan/ persetujuan/ 

pemberitahuan oleh/ kepada Menteri Hukum dan HAM  

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP) 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : Surat Pernyataan 

dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaa;n  

 

  

3. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki SIUP; 

 

  

5. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Fotokopi identitas penanggungjawab/direktur utama : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 Foto penanggungjawab atau direktur utama ukuran 3x4 

cm (2 lembar) 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 Untuk bidang usaha distributor utama: sewa gudang 

dan surat penunjukan distributor 

 Untuk bidang usaha departement store dengan luas 

lahan penjualan 400-2000 m2 : Izin khusus dari 

kementerian Perdagangan 

 Untuk bidang usaha perdagangan besar minuman 

keras : SIUP-MB 

 

 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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6. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, 

kelembagaan, kegiatan usaha, atau barang/jasa dagangan 

utama,  diterbitkan SIUP, ditambah dengan: 

 Data pendukung perubahan : 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk 

Akta Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab,  

diterbitkan SIUP, ditambah dengan: 

 Data pendukung perubahan : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 Data pendukung perubahan : 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk 

Akta Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan,  

diterbitkan SIUP, ditambah dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud 

 

  

9. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku  diterbitkan 

SIUP, ditambah dengan: 

 Neraca perusahaan/ laporan keuangan 

 

  

 

Catatan :  

1. apabila terjadi penambahan kegiatan usaha (perluasan), maka akan diterbitkan SIUP 

Baru (dengan mencabut SIUP lama). 

2. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum di SIUP, maka akan diterbitkan kembali  

SIUP Baru (dengan mencabut SIUP lama). 
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3. Perusahaan diberikan masa berlaku SIUP sepanjang perusahaan masih melaksanakan 

kegiatan usaha apabila memenuhi kualifikasi usaha besar yaitu: 

 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan 

terakhir; atau 

 memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir 

4. Perusahaan yang belum dapat memenuhi ketentuan kualifikasi usaha besar, masa 

berlaku SIUP 1 tahun. 

5. Perusahaan tersebut dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku paling lama 1 (satu) 

tahun sebelum masa berlakunya berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali  

diterbitkan SIUP. 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN 

 

 

 

 

 

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL): 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bila ada 

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapat pengesahan/ persetujuan/ 

pemberitahuan oleh/ kepada Menteri Hukum dan HAM  

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP) 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : Surat Pernyataan 

dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;  

 

  

3. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki SIUPL 

 

  

5. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Fotokopi identitas penanggungjawab/ direktur utama: 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 Foto penanggungjawab atau direktur utama ukuran 4x6 

cm (2 lembar); 

 Fotokopi surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari 

instansi teknis 

 Fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan 

 Rancangan program pemasaran dan kode etik; 

 Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan 

(rekomendasi diberikan setelah perusahaan melakukan 

presentasi dan BAP)   

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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6. Dalam rangka Permohonan SIUPL Tetap, ditambah dengan: 

 Asli SIUPL Sementara 

 Laporan Keuangan 1 tahun terakhir 

 Surat pernyataan yang menerangkan tidak/terdapat 

perubahan data yang tercantum didalam SIUPL 

Sementara 

 Apabila tidak terdapat perubahan data yang tercantum 

didalam SIUPL Sementara, maka perusahaan tidak perlu 

melakukan presentasi dan tidak memerlukan 

rekomendasi dari Kementerian Perdagangan 

 

  

7. Dalam rangka permohonan perpanjangan SIUPL Tetap 

ditambah dengan: 

 Asli SIUPL Tetap 

 Laporan Keuangan 2 tahun terakhir 

 Surat pernyataan yang menerangkan tidak/terdapat 

perubahan data yang tercantum didalam SIUPL Tetap 

 Apabila tidak terdapat perubahan data yang tercantum 

didalam SIUPL Tetap, maka perusahaan tidak perlu 

melakukan presentasi dan tidak memerlukan 

rekomendasi dari Kementerian Perdagangan 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Neraca perusahaan/ laporan keuangan 

 Foto penanggungjawab atau direktur utama ukuran 4x6 

cm (2 lembar)  

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

  

8. Apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab 

ditambah dengan: 

 Neraca perusahaan/ laporan keuangan 

 Foto penanggungjawab ukuran 4x6 cm (2 lembar)  

 Identitas penanggung jawab : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 
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9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Neraca perusahaan/ laporan keuangan 

 Foto penanggungjawab atau direktur utama ukuran 4x6 

cm (2 lembar)  

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan jenis barang/jasa dagangan,  

ditambah dengan: 

 Neraca perusahaan/ laporan keuangan 

 Foto penanggungjawab atau direktur utama ukuran 4x6 

cm (2 lembar)  

 Fotokopi surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari 

instansi teknis 

 Fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan 

 Surat pernyataan bahwa dengan adanya perubahan jenis 

barang/jasa dagangan, tidak mengubah marketing plan 

dan kode etik perusahaan 

 Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan  

 

  

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan,diterbitkan SIUPL Perubahan. 

2. Apabila terjadi perubahan Rancangan program pemasaran dan kode etik, wajib 

dilakukan presentasi 

3. Mekanisme :  

SIUPL Sementara :  

o permohonan lengkap, BKPM menjadwalkan presentasi dan mengirimkan undangan  

o Presentasi dihadapan BKPM, Kementerian Perdagangan, dan APLI, hasil dari 

presentasi : 

 Jika presentasi ditolak, BKPM akan menjadwalkan ulang presentasi dan 

mengirimkan undangan (presentasi ulang hanya bisa dilakukan sebanyak 3x, 

apabila lebih dari 3x maka permohonan SIUPL akan ditolak dan perusahaan 

tidak diperkenankan mengajukan permohonan SIUPL) 

 jika presentasi diterima BKPM akan mengirimkan surat ke Kementerian 
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Perdagangan untuk dilakukan BAP 

o BAP dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan akan menerbitkan rekomendasi 

o SIUPL dapat diproses setelah BKPM menerrima rekomendasi dari Kementerian 

Perdagangan  

 

SIUPL Tetap:  

o permohonan lengkap 

 Apabila tidak terdapat perubahan data yang tercantum didalam SIUPL 

Sementara, maka perusahaan tidak perlu melakukan presentasi dan tidak 

memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan, permohonan SIUPL 

Tetap langsung diproses 

 Apabila terjadi perubahan data, maka BKPM akan menjadwalkan presentasi 

o Presentasi dihadapan BKPM, Kementerian Perdagangan, dan APLI, hasil dari 

presentasi : 

 Jika presentasi ditolak, BKPM akan menjadwalkan ulang presentasi dan 

mengirimkan undangan (presentasi ulang hanya bisa dilakukan sebanyak 

3x, apabila lebih dari 3x maka permohonan SIUPL akan ditolak dan 

perusahaan tidak diperkenankan mengajukan permohonan SIUPL) 

 jika presentasi diterima BKPM akan mengirimkan surat ke Kementerian 

Perdagangan untuk dilakukan BAP 

o BAP dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan akan menerbitkan 

rekomendasi 

o SIUPL dapat diproses setelah BKPM menerrima rekomendasi dari Kementerian 

Perdagangan  
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Data umum perusahaan atau company profile;  

 SBU 

 Data Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) (untuk 

perusahaan PMA tidak boleh menduduki jabatan sebagai 

direksi atau komisaris pada perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha jasa konstruksi): 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP;  

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 Data Penanggung Jawab Teknik: 

 WNA : KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP;  

 Surat pernyataan bahwa PJBU atau Direksi atau 

komisaris BUJK PMA dalam hal perangkapan jabatan 

mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan 

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat 

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

7. Khusus untuk perpanjangan IUJK PMA, ditambah dengan:  

 IUJK PMA asli yang masih berlaku dan  

 rekomendasi teknis dari Tim Teknis 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan, 

ditambah dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 
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Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Surat pernyataan bahwa PJBU atau direksi atau 

komisaris BUJK PMA dalam hal perangkapan jabatan 

mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan 

mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat; 

 Identitas penanggung jawab : 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 

12. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab teknik, 

ditambah dengan: 

 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

  

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan atau penambahan klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha, 

maka diajukan penyesuaian Izin Usaha 

2. Apabila terjadi perubahan ketentuan selain perubahan atau penambahan 

klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha, maka diajukan perubahan Izin Usaha. 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis 

produksi, ditambah dengan: 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan yang tercantum di Izin Usaha, maka diajukan 

perubahan Izin Usaha 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PARIWISATA 

 

 

 

 

 

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha   

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

  

 

Catatan :  

1. Lokasi berada di konservasi/ hutan, Jika iya maka pengajuan izin usaha adalah IUPSWA 

di LO LHK bukan TDUP;  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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2. Khusus PMA, nilai investasi per titik lokasi harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar Rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan (dengan pengecualian khusus 

untuk restoran diperkenankan investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan untuk setiap Kabupaten/Kota) 

3. Tidak ada perluasan usaha, apabila terjadi penambahan usaha maka diterbitkan TDUP. 

4. Apabila terjadi perubahan ketentuan. maka diajukan pemutakhiran TDUP. 

5. Bagi perusahaan yang mengalami perubahan standar usaha akibat sertifikasi usaha dan 

mengakibatkan adanya perubahan persyaratan bidang usaha sesuai Peraturan 

Perundangan, maka diajukan pemutakhiran TDUP.  

6. TDUP didaftarkan dengan ketentuan: 

 Di setiap titik lokasi bagi usaha pariwisata: 

 Daya tarik wisata 

 kawasan pariwisata 

 Jasa makanan dan minuman (kecuali jasa boga) 

 Jasa penyediaan akomodasi (kecuali jasa manajemen hotel) 

 Hiburan dan rekreasi (kecuali impresariat/promotor) 

 Dermaga wisata 

 Wisata memancing 

 Spa 

 Di setiap kantor pusat bagi usaha pariwisata: 

 Jasa transportasi wisata 

 Jasa perjalanan wisata 

 Jasa boga 

 Jasa manajemen hotel 

 Jasa impresariat dan promotor 

 Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran 

 Jasa informasi pariwisata 

 Jasa konsultan pariwisata 

 Jasa pramuwisata 

 TDUP bagi beberapa usaha pariwisata di dalam 1 lokasi (1 hamparan) dan 1 

manajemen (1 entitas perusahaan) dapat diterbitkan dalam 1 TDUP. 

 

7. Usaha pariwisata, meliputi bidang usaha:  

 daya tarik wisata;  

 kawasan pariwisata;  

 jasa transportasi wisata;  

 jasa perjalanan wisata;  

 jasa makanan dan minuman;  

 penyediaan akomodasi;  

 penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;  

 penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;  

 jasa informasi pariwisata;  

 jasa konsultan pariwisata;  

 jasa pramuwisata;  

 wisata tirta; dan  

 spa.  

 

8. Bidang usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha:  

 pengelolaan pemandian air panas alami;  

 pengelolaan goa;  

 pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;  

 pengelolaan museum;  

 pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;  

 pengelolaan objek ziarah; dan  

 wisata agro.  
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9. Bidang usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha:  

 angkutan jalan wisata;  

 angkutan wisata dengan kereta api;  

 angkutan wisata di sungai dan danau;  

 angkutan laut wisata dalam negeri; dan  

 angkutan laut internasional wisata.  

 

10. Bidang usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha:  

 biro perjalanan wisata; dan  

 agen perjalanan wisata  

 

11. Bidang usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha:  

 restoran;  

 rumah makan;  

 bar/rumah minum;  

 kafe;  

 jasa boga; dan  

 pusat penjualan makanan.  

 

12. Bidang usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha:  

 hotel;  

 kondominium hotel;  

 apartemen servis;  

 bumi perkemahan;  

 persinggahan karavan;  

 vila;  

 pondok wisata;  

 jasa manajemen hotel;  

 hunian wisata senior/lanjut usia;  

 rumah wisata; dan  

 motel.  

 

13. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha:  

 gelanggang rekreasi olahraga, dengan subjenis : 

 lapangan golf;  

 rumah bilyar;  

 gelanggang renang;  

 lapangan tenis; dan  

 gelanggang bowling  

 gelanggang seni, dengan subjenis: 

 sanggar seni;  

 galeri seni; dan  

 gedung pertunjukan seni.  

 wisata ekstrim;  

 arena permainan;  

 hiburan malam, dengan subjenis: 

 kelab malam;  

 diskotek; dan  

 pub.  

 rumah pijat;  

 taman rekreasi, dengan subjenis:  

 taman rekreasi; dan  

 taman bertema.  

 karaoke; dan  

 jasa impresariat/promotor  
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14. Bidang usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha:  

 wisata arung jeram;  

 wisata dayung;  

 wisata selam;  

 wisata memancing;  

 wisata selancar;  

 wisata olahraga tirta; dan  

 dermaga wisata.  
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KESEHATAN 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA UNTUK IZIN INDUSTRI FARMASI OBAT;  

IZIN USAHA UNTUK IZIN INDUSTRI FARMASI BAHAN OBAT;  

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Izin Khusus :  

 untuk bidang usaha perdagangan besar farmasi 

narkotika 

 untuk bidang usaha penyalur alat kesehatan 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

7. 
Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan yang baru 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan, 

ditambah dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Identitas penanggung jawab : 
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 WNA: KITAS, IMTA, dan paspor  

 WNI : KTP dan NPWP 

 

 

Catatan :  

1. Tidak ada perluasan usaha; 

2. Perubahan ketentuan selain (nama perusahaan, NPWP, alamat atau/dan 

lokasi, perubahan penanggung jawab), maka diajukan pembaharuan Izin 

Usaha. 

3. Apabila terjadi perubahan ketentuan terkait :  

a. nama perusahaan,  

b. NPWP,  

c. alamat kantor pusat,  

d. lokasi,  

e. perubahan penanggung jawab 

maka diajukan perubahan Izin Usaha. 

4. Izin usaha untuk bidang usaha industri alat kesehatan termasuk sektor 

industri 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KESEHATAN 

 

 

 

 

 

IZIN OPERASIONAL UNTUK IZIN RUMAH SAKIT KELAS A;  

IZIN OPERASIONAL UNTUK RUMAH SAKIT PMA;  

IZIN KLINIK UTAMA/SPESIALIS PMA;  

IZIN BANK SEL PUNCA;  

IZIN LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA;  

IZIN USAHA UNTUK IZIN BANK JARINGAN; 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Legalitas tempat kedudukan 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi 

 

  

5. Izin khusus untuk bidang usaha bank dan laboratorium 

jaringan dan sel 

 

  

6. Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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7. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan Izin 

Mendirikan 

  

8. Persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan 

 

  

9. Persyaratan administratif sesuai peraturan perundang-

undangan 

 

  

 

Catatan :  

1. Izin Operasional rumah sakit 

 Bersamaan dengan diterbitkannya Izin Operasional Rumah Sakit, Pemberi Izin 

menerbitkan Sertifikat yang mencantumkan kelas rumah sakit dengan masa 

berlakunya izin. 

 Izin Operasional Rumah Sakit berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

selama memenuhi persyaratan 

 Permohonan perpanjangan izin Operasional Rumah Sakit diajukan selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir. 

 Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik rumah sakit belum 

mengajukan perpanjangan izin, rumah sakit harus menghentikan kegiatan 

pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam 

perawatan inap. 

2. Izin Operasional Klinik Utama 

 Izin Operasional Klinik Utama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

kembali. 

 Permohonan perpanjangan izin Operasional Klinik Utama diajukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir. 

3. Izin Operasional Bank Sel Punca 

 Izin Operasional Bank Sel Punca berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang kembali. 

 Permohonan perpanjangan izin Operasional Bank Sel Punca diajukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir. 

4. Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca 

 Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca berlaku selama 5 (lima) tahun 

dan dapat diperpanjang kembali. 

 Permohonan perpanjangan izin Operasional Bank Sel Punca diajukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir. 

5. Izin Operasional Bank Jaringan 

 Izin Operasional Bank Jaringan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang kembali. 

 Permohonan perpanjangan izin Operasional Bank Jaringan  diajukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir. 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KOMINFO 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Khusus bidang usaha yang menggunakan sistem 

elektronik, melampirkan izin PSE (Pendaftaran Sistem 

Elektronik) 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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7. 
Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM 

 

  

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan yang baru 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. 
Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis 

produksi, ditambah dengan : 

 untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart 

of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian 

proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
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 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

 

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan yang tercantum di Izin Usaha, maka diajukan 

perubahan Izin Usaha 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI 

(IUJPTKIDN) 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Formulir Izin Usaha 

 

  

2. Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada; 

 

  

3. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang 

telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM yang 

memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja; 

 

  

4. NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak (KSWP); 

 

  

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); 

 

  

6. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan (sesuai UU 7/1981);  

 

  

7. TDP; 

 

  

8. Bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta 

peralatan kantor; 

 

  

9. Bagan struktur organisasi dan personil; 

 

  

10. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 

1 tahun; 

  

11. Bukti surat pemberitahuan rencana pendirian LPTKS dari 

instansi yang bertanggung jawab di bidang 

Ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili 

perusahaan; 

 

  

12. Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 



Persyaratan_2018_ver_1 

 

13. Legalitas alamat perusahaan kantor berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk afiliasi; 

 

  

14. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

15. Presentasi, verifikasi Lapangan dan Rekomendasi dari 

Kementerian; 

 

  

16. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

17. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm 

sebanyak 3 lembar; 

 

  

18. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, persyaratan 

sesuai dengan pengajuan baru ditambah dengan : 

 asli surat izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang 

masih berlaku; 

 bukti penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau kepala 

instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan 

 

  

19. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan : 

 surat permohonan perubahan dari pimpinan 

perusahaan; 

 rekaman izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang 

masih berlaku; 

 rekaman pengesahan perubahan akta notaris dari 

instansi yang berwenang; 

 

  

20. Apabila terjadi perubahan alamat,  ditambah dengan : 

 surat permohonan perubahan dari pimpinan 

perusahaan; 

 rekaman izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang 

masih berlaku; 

 rekaman pengesahan perubahan akta notaris dari 
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instansi yang berwenang; 

 rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 

 alamat lengkap dan nomor telepon/fax baru bagi LPTKS 

yang melakukan perubahan alamat; 

 

21. Apabila terjadi perubahan direksi atau komisaris, 

ditambah dengan : 

 surat permohonan perubahan dari pimpinan 

perusahaan; 

 rekaman izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang 

masih berlaku; 

 rekaman pengesahan perubahan akta notaris dari 

instansi yang berwenang; 

 rekaman KTP pimpinan perusahaan yang baru bagi 

usaha jasa penempatan tenaga kerja yang melakukan 

perubahan penanggujawab; 

 pas foto penanggung jawab berwarna dengan ukuran 4 x 

6 sebanyak 3 (tiga) lembar 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA JASA PENYEDIAAN BURUH 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Mengisi formulir permohonan sesuai dengan Format 1 

Permenaker No. 6 tahun 2015; 

 

  

2. Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada; 

 

  

3. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang 

telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM 

 

  

4. NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak 

(KSWP) dan SKT NPWP perusahaan; 

 

  

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP); 

 

  

6. TDP; 

 

  

7. legalitas alamat perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), 

sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa 

menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk afiliasi; 

 

  

8. Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

9. Surat keterangan dari kegiatan jasa penunjang dari 

instansi terkait; 

  

10. Asli Profil perusahaan; 

 

  

11. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

12. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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13. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, persyaratan 

sesuai dengan pengajuan baru, ditambah dengan :  

 fotokopi izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh yang 

masih berlaku; 

 fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

 

 

 

 

 

IZIN USAHA LEMBAGA PELATIHAN KERJA 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri 

Ketenagakerjaan melalui Kepala BKPM, diketik di atas 

kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai 

nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, distempel 

dan ditandatangani oleh perusahaan sesuai dengan Format 

Lampiran III Permenaker No. 6 tahun 2015 

 

  

2. Legalitas badan hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada  

 akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah disahkan/ditetapkan oleh Menteri Hukum 

dan HAM 

 

  

3. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan identitas diri 

(KTP/paspor) dan pasfoto ukuran 4X6 berlatar belakang 

merah (foto memakai pakaian formal); 

 

  

4. NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak (KSWP); 

 

  

5. surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana 

dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 

3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan 

diselenggarakan; 

 

  

6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); 

 

  

7. bukti registrasi standar kompetensi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yang dijadikan acuan pelaksanaan      

program pelatihan; 

 

  

8. surat kerjasama dengan LPK yang sudah terakreditasi dari 

LA-LPK 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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9. profil perusahaan sekurang-kurangnya: 

 struktur organisasi dan uraian tugas; 

 program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan 

diselenggarakan; 

 program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 

(satu) tahun; 

 daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga 

pelatihan; 

 instruktur tenaga kerja asing minimal memiliki 

kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya; dan 

 daya kapasitas/daya tampung peserta 

 

  

10. Verifikasi lapangan dan Rekomendasi dari Kementerian; 

 

  

11. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

12. Apabila permohonan perpanjangan masa berlaku, selain 

persyaratan sesuai dengan IU LPK baru,  ditambah dengan 

: 

 surat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; 

 izin pelatihan yang masih berlaku; 

 sertifikat akreditasi dari LA-LPK; 

 surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana 

dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program 

pelatihan yang akan diselenggarakan; 

 realisasi program pelatihan kerja yang telah 

dilaksanakan; 

 laporan kinerja LPK selama 3 (tiga) tahun; 

 program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 

(satu) tahun; 

 daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga 

pelatihan;  

 jika terdapat Instruktur tenaga asingnya minimal 

memiliki 

 kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya 

 

  

13. Apabila terjadi perluasan/ penambahan program pelatihan, 

selain persyaratan sesuai dengan IU LPK baru,  ditambah 

dengan :  
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 izin yang masih berlaku; 

 daftar usulan penambahan atau pengurangan program 

pelatihan; 

 daftar instruktur dan tenaga pelatihan sesuai perubahan 

program; 

 salinan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan 

sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai perubahan 

program 

 

14. Apabila terjadi perubahan Susunan Direksi/ Komisaris, 

selain persyaratan sesuai dengan IU LPK baru,  ditambah 

dengan : 

 akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terkait 

yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 

 

  

 

Catatan :  

1. Izin pelatihan kerja diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 

lagi untuk jangka waktu yang sama. 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Izin Penyelenggaraan dari Kementerian 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

  

Catatan :  

1. Tidak ada perluasan usaha; 

2. Apabila terjadi perubahan ketentuan, maka diajukan pembaharuan Izin Usaha. 

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA DI SEKTOR KEPOLISIAN 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Aspek Legalitas Badan Hukum : 

 Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal/ 

Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Usaha) bila ada;  

 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya 

yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ 

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan 

 NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP). 

 

  

2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan : 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau 

 Legalitas lokasi proyek perusahaan. 

berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah 

(HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pinjam pakai untuk afiliasi 

 

  

3. Aspek Legalitas Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

  

4. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring 

untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; 

 

  

5. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

6. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha : 

 Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina 

apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;  

 Dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai 

ketentuan bidang usaha 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Persetujuan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum 

dan HAM; 

 

8. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan : NPWP 

terbaru; 

 

  

9. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, ditambah 

dengan: 

 Surat keterangan domisili; 

 Legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta 

Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai 

untuk afiliasi; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud; 

 

  

10. Apabila terjadi perubahan lokasi proyek, ditambah dengan: 

 Legalitas lokasi proyek yang baru berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk 

afiliasi; 

 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baru; 

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

11. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis 

produksi, ditambah dengan: 

 untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila 

dipersyaratkan; 

 Rekaman Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk Akta 

Notaris dan Persetujuan Anggaran Dasar oleh 

Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan 

dimaksud;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 

  

Catatan :  

1. Apabila terjadi perubahan ketentuan yang tercantum di Izin Usaha, maka diajukan 

perubahan Izin Usaha 
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PERSYARATAN PERUBAHAN IZIN USAHA UNTUK SEKTOR LHK, ESDM DAN 

PERHUBUNGAN  

1. Pengajuan Izin Usaha atau sejenisnya diajukan melalui LO Kementerian  

2. Pengajuan perubahan dalam hal penyertaan dalam modal perseroan melalui SPIPISE 

dan akan diterbitkan PI Perubahan  

3. Pengajuan perubahan ketentuan yang tercantum didalam izin usaha atau sejenisnya 

selain penyertaan dalam modal perseroan diajukan melalui LO Kementerian 
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CHECKLIST PERSYARATAN KPPA 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Rekaman anggaran dasar (article of association) dalam 

bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia; 

 

  

2. Surat penunjukan (Letter of Appointment) diketahui 

KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 

  

3. Surat Permohonan (Letter of Intent) diketahui KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 

  

4. Surat Pernyataan (Letter of Statement) dari Kepala Kantor 

Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan 

hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa 

melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui 

KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 

  

5. Surat Keterangan (Letter of Reference) dari KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 

  

6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan:  

 WNA : paspor   

 WNI : KTP dan NPWP;  

 

  

7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);  

 

  

8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

9. Apabila terjadi permohoanan perpanjangan KPPA, 

ditambah dengan :  

 Izin KPPA yang dimiliki  

 Laporan KPPA  

 Dokumen pendukung perpanjangan 

 Surat penunjukan (Letter of Appointment) baru dan 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat;  

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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 Surat Permohonan (Letter of Intent) baru dan 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat;  

 Surat Pernyataan (Letter of Statement) baru dan dari 

Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan 

kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai 

Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan 

kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui 

KBRI/Atase Perdagangan setempat;  

 Surat Keterangan (Letter of Reference) baru dari 

KBRI/Atase Perdagangan setempat;  

 Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan:  

  WNA : paspor, IMTA   

  WNI : KTP dan NPWP;  

10. Apabila terjadi perubahan, ditambah dengan :  

 Izin KPPA yang dimiliki  

 Laporan Realisasi Kegiatan KPPA 

 Surat kuasa dalam rangka permohonan KPPA Perubahan 

bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara 

langsung oleh pimpinan perusahaan  

 Apabila perubahan kepala kantor perwakilan:  

 Surat Penunjukan (Letter of Appointment) kepala 

kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan 

setempat;  

 Surat Permohonan (Letter of Intent) kepala kantor 

yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan 

setempat  

 Surat Pernyataan (Letter of Statement) kepala kantor 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat  

 Surat Keterangan (Letter of Reference) dari 

KBRI/Atase Perdagangan setempat  

 Identitas kepala kantor perwakilan yang baru 

 Apabila perubahan alamat kantor perwakilan di 

Indonesia :  

  Surat keterangan domisili;  

 Perjanjian sewa menyewa;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 Apabila perubahan nama perusahaan luar negeri yang 

menunjuk : certificate change of name atau sejenisnya  

 Apabila perubahan alamat kantor pusat principal: surat 

tentang alamat kantor pusat principal atau sejenisnya  

 Apabila perubahan tenaga kerja, cukup dilaporkan 

didalam laporan KPPA  
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CHECKLIST PERSYARATAN SIUP3A 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

2. Surat Penunjukan (Letter of Appointment) diketahui 

KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 

  

3. Surat Permohonan (Letter of Intent) diketahui KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 

  

4. Surat Pernyataan (Letter of Statement) diketahui 

KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 

  

5. Surat Keterangan (Letter of Reference) dari KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 

  

6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan:  

 WNA : paspor   

 WNI : KTP dan NPWP 

  

7. Curiculum vitae/Daftar Riwayat Hidup Kepala Kantor 

Perwakilan; 

 

  

8. Ijazah Terakhir Kepala Kantor Perwakilan; 

 

  

9. Working Programme (Rencana kerja)  ; 

 

  

10. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Pusat, ditambah dengan:  

 Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru 

Kantor Pusat bila pengajuan permohonan tidak 

dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan  

 Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing;  

 Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau 

surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung;  

 Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar 

(berwarna).   

  

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 

mudah dibaca 
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11. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Cabang, ditambah 

dengan :  

 Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru 

Kantor Cabang bila pengajuan permohonan tidak 

dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;  

 SIUP3A Baru Kantor Pusat;  

 Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan kantor Cabang:  

 WNA : paspor   

 WNI : KTP dan NPWP 

 Daftar Riwayat Hidup (Curiculum vitae) Kepala Kantor 

Perwakilan Kantor Cabang;  

 Ijazah Terakhir Kepala Kantor Perwakilan Kantor 

Cabang;  

 Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau 

surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung 

untuk Kantor Cabang;  

 Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar 

(berwarna) Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang.   

 Surat Penunjukan (Letter of Appointment) untuk Kantor 

Perwakilan Kantor Cabang dan diketahui KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 Surat Permohonan (Letter of Intent) untuk Kantor 

Perwakilan Kantor Cabang dan diketahui KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 Surat Pernyataan (Letter of Statement) untuk Kantor 

Perwakilan Kantor Cabang dan diketahui KBRI/Atase 

Perdagangan setempat;  

 Surat Keterangan (Letter of Reference) untuk Kantor 

Perwakilan Kantor Cabang dan dari KBRI/Atase 

Perdagangan setempat; 

 

  

12. Persyaratan SIUP3A Perpanjangan, ditambah dengan :  

 Surat kuasa dalam rangka permohoan SIUP3A 

Perpanjangan bila pengajuan permohonan tidak 

dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;  

 copy IMTA untuk WNA;  

 Salinan TDP;  

 Laporan Realisasi Kegiatan P3A;  

 Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP + 

Slip gaji tenaga kerja yang ada;  

 Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar 

(berwarna).   
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13. Apabila pengajuan perpanjangan kedua dst, ditambah 

dengan : 

 Surat Penunjukan (Letter of Appointment) yang baru dan 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 Surat Permohonan (Letter of Intent) yang baru dan 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 Surat Pernyataan (Letter of Statement) yang baru dan 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat;  

 Surat Keterangan (Letter of Reference) yang baru dari 

KBRI/Atase Perdagangan setempat; 

 

  

14. Persyaratan SIUP3A Perubahan, ditambah dengan:  

 Izin SIUP3A yang dimiliki  

 Laporan Realisasi Kegiatan SIUP3A  

 Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A 

Perubahan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan  

 Apabila perubahan kepala kantor perwakilan:  

 Surat Penunjukan (Letter of Appointment) kepala 

kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan 

setempat;  

 Surat Permohonan (Letter of Intent) kepala kantor 

yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan 

setempat  

 Surat Pernyataan (Letter of Statement) kepala kantor 

diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat  

 Surat Keterangan (Letter of Reference) dari 

KBRI/Atase Perdagangan setempat  

 Apabila perubahan alamat kantor perwakilan di 

Indonesia :  

  Surat keterangan domisili;  

 Perjanjian sewa menyewa;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 Apabila perubahan nama perusahaan luar negeri yang 

menunjuk: certificate change of name atau sejenisnya  

 Apabila perubahan alamat kantor pusat principal: surat 

tentang alamat kantor pusat principal atau sejenisnya  

 Apabila perubahan tenaga kerja, cukup dilaporkan 

didalam laporan SIUP3A   
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CHECKLIST PERSYARATAN BUJKA 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. surat permohonan; 

 

  

2. rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang 

telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang 

berwenang di negara asal; 

 

  

3. data umum BUJKA; 

 

  

4. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di 

Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang 

bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi 

dengan sah dan memiliki reputasi baik; 

 

  

5. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang 

masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; 

 

  

6. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh 

Lembaga Tingkat Nasional; 

 

  

7. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA 

induk (Letter of Appointment);   

 

  

8. rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru 

dan telah diaudit oleh akuntan publik;   

 

  

9. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala 

Perwakilan;  

 

  

10. daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;  

 

  

11. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan 

BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan 

setempat;   

 

  

12. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen;   

rekaman sesuai dengan 

dokumen asli 

rekaman harus jelas dan 
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13. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA 

induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau 

komisaris pada BUJK lain 

 

  

14. Apabila terjadi permohonan perpanjangan BUJKA:   

 surat permohonan;   

 data umum BUJKA;   

 Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa 

berlakunya;   

 Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga 

Tingkat Nasional;   

 surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan 

besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa 

BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha 

yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;   

 rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang 

masih berlaku;   

 tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan 

sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini.  h. rekaman NPWP 

Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;  i. rekaman 

paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan   

 

  

15. Apabila terjadi pergantian data badan usaha:   

 surat permohonan  

 Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;  

 rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah 

dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;   

 surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di 

Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang 

bersangkutan telah berganti namanya;   

 rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan 

BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan 

setempat; dan   

 surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.   

 

  

16. Apabila terjadi pergantian data alamat:  

 surat permohonan;   

 Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;   

 Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang 

telah dilegalisir;   
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 surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di 

Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang 

bersangkutan telah berganti alamatnya;   

 rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan 

BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan 

setempat; dan   

 surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.    

 

17. Apabila terjadi perubahan jenis usaha:   

 surat permohonan;   

 Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;   

 rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir 

Lembaga Tingkat Nasional; dan   

 surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.    

 

  

18 Apabila terjadi pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA:   

 surat permohonan;   

 Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;   

 surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh 

BUJKA induk (Letter of Appointment);   

 daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;    

 Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;   

 rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala 

Perwakilan yang baru;    

 surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan    

 surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA 

induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau 

komisaris pada BUJK lain. 

 

  

 

Catatan :  

1. Diberikan hanya untuk kualifikasi besar sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa 

konstruksi di seluruh wilayah Indonesia; 

2. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA baru, perpanjangan Izin Kantor Perwakilan 

BUJKA dan/atau pergantian data Izin Kantor BUJKA, dikenakan biaya administrasi 

dengan ketentuan sebagai berikut:   

a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD5.000 (lima 

ribu dolar Amerika Serikat).  

b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika 

Serikat).   

c. Biaya administrasi disetor oleh BUJKA kepada kas Negara.   
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CHECKLIST PERSYARATAN KPPA MIGAS 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan; 

 

  

2. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi, Kementerian ESDM; 

 

  

3. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan:  

 WNA : paspor   

 WNI : KTP  dan NPWP 

 

  

4. Dokumen legalitas alamat kantor berupa Akta Jual Beli 

(AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU) atau 

perjanjian sewa menyewa; 

 

  

5. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);  

 

  

6. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel 

perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara 

langsung pimpinan perusahaan; 

 

  

7. Apabila terjadi perubahan KPPA Migas, ditambah dengan :  

 Izin KPPA Migas yang dimiliki  

 Laporan KPPA Migas  

 Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi, Kementerian ESDM yang baru 

 Apabila perubahan kepala kantor perwakilan:  

 WNA : paspor   

 WNI : KTP  dan NPWP 

 Apabila perubahan alamat kantor perwakilan di 

Indonesia:  

  Surat keterangan domisili;  

 Perjanjian sewa menyewa;  

 Dokumen pendukung lainnya; 

 Apabila perubahan nama perusahaan luar negeri yang 

menunjuk: certificate change of name atau sejenisnya  

  

rekaman sesuai dengan 
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 Apabila perubahan alamat kantor pusat principal: surat 

tentang alamat kantor pusat principal atau sejenisnya  

Apabila perubahan tenaga kerja, cukup dilaporkan 

didalam laporan KPPA  

 

8. Dalam hal perpanjangan KPPA, lampirkan : 

 Izin KPPA Migas yang dimiliki  

 Laporan KPPA Migas  

 Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi, Kementerian ESDM  

 Dokumen pendukung perpanjangan   
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CHECKLIST PERSYARATAN IZIN KANTOR CABANG 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau 

perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ 

persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan 

HAM dari Perusahaan Induk;   

 

  

2. NPWP perusahaan induk yang telah dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP);  

 

  

3. Izin Usaha Perusahaan Induk;  

 

  

4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala 

kantor cabang; 

 

  

5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang;   

 

  

6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang;  

 

  

7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan:  

 Izin Kantor cabang yang dimiliki  

 Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang  

 Dokumen pendukung perubahan   

 

  

 

Catatan :  

Persyaratan Izin Kantor Cabang: 

1. Izin Pembukaan kantor cabang dikecualikan  untuk perusahaan yang bergerak di 

sektor perdagangan dan perhubungan (JPT)  
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CHECKLIST PERSYARATAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau 

perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ 

persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan 

HAM; 

 

  

2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat 

perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola 

gedung/ pengelola kawasan; 

 

  

3. Rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan Rekaman 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

 

  

4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman 

Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi /Izin Usaha yang 

dimiliki dan masih berlaku; 

 

  

5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 

Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi 

penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA); 

 

  

6. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia 

(WNI); 

 

  

7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 

masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang 

menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran3 x 4; 

 

  

8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang 

terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya 

kuasa direksi dengan melampirkan Surat Kuasa untuk 

penandatangan dokumen impor (kartu API-P); 

 

  

9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan 

bermeterai cukup dan cap perusahaan untuk pengajuan 

  

rekaman sesuai dengan 
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permohonan secara manual; 

 

10. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel 

perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara 

langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan 

dilengkapi dokumen penerima kuasa 

 

  

11. Untuk permohonan perubahan API-P ditambah dengan :  

 Asli API-P lama. 

 Dokumen pendukung perubahan 
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CHECKLIST PERSYARATAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau 

perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ 

persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan 
HAM; 

 

  

2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat 

perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola 

gedung/ pengelola kawasan; 

 

  

3. Rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan Rekaman 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

 

  

4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman 

Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi yang dimiliki; 

 

  

5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang 

dimiliki; 

 

  

6. Referensi asli dari bank devisa; 

 

  

7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 
Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi 

penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA);  

 

  

8. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia 

(WNI); 

 

  

9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 
masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang 

menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; 

 

  

10. Penandatangan API-U maksimal 4 (empat) orang yang 

terdiri dariminimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya 

kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk 
penandatangan dokumen impor (kartu API-U 

 

  

11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel 

perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara 

langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan 

dilengkapi dokumen penerima kuasa 
 

  

12. Untuk permohonan perubahan API-U ditambah 

persyaratan :  

 Asli API-U lama 

 Dokumen pendukung perubahan 
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CHECKLIST PERSYARATAN REKOMENDASI PEMBERIAN VISA TINGGAL TERBATAS) 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) Formulir 

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau 

kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan; 

 

  

2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin 

 WNA : paspor dan/atau IMTA 

 WNI : KTP dan NPWP 

 

  

4. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor  
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CHECKLIST PERSYARATAN REKOMENDASI PEMBERIAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL 

KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir 

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau 

kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan; 

 

  

2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 

 

  

3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin 

 WNA : paspor dan/atau IMTA 

 WNI : KTP dan NPWP 

 

  

4. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta 

paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal; 
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CHECKLIST PERSYARATAN REKOMENDASI PEMBERIAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL 

TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP 

 

 

 

 

 

 

No. Kelengkapan Berkas Ada/tidak Ket 

 

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir 

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau 

kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan 

 

  

2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

 

  

3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin : 

 WNA : paspor dan/atau IMTA 

 WNI : KTP dan NPWP 

 

  

4. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta 

paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal 
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