BIDANG

PERHUBUNGAN

RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG DI RINCIAN URUSAN WAJIBB DAN PILIHAN DAN
LIMPAHKAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL PILIHAN
YANG
DILIMPAHKAN
KEPADA
DAN
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU KECAMATAN SE KABUPATEN BENGKALIS
KAB.BENGKALIS
A. Pemberian
izin
penyelenggaraan
dan A. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan.
pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
B. Perizinan penggunaan jalan selain untuk
B. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang
kepentingan
lalu
lintas
di
jalan
melayani wilayah Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten/Kota.
C. Pemberian rekomendasi operasi angkutan C. Pemberian izin usaha bengkel umum
sewa.
kendaraan bermotor.
D. Pemberian izin usaha angkutan umum.
D. Pemberian
izin
usaha
mendirikan
E. Pemberian izin usaha angkutan barang.
pendidikan dan latihan mengemudi.
F. Pemberian izin trayek angkutan kota yang
wilayah pelayanannyadalam satu wilayah E. Izin pembuatan tempat jarring terapung dan
Kabupaten/Kota.
kerambah di sungai dan danau.
G. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu
(logpon), di sungai dan danau.
H. Penetapan
Izin
Penyelenggaraan
Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya
dalam Kabupaten Bengkalis.
I. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan
barang dengan kereta api umum untuk
pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan
yang lintas pelayanannya dalam satu
Kabupaten Bengkalis.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

P.

Penetapan izin pengoperasian ppelabuhan
khusus lokal.
Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan khusus lokal.
Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan khusus lokal.
Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan laut lokal.
Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan laut lokal.
Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan bagi perusahaan yang berdomisili
dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam
Kabupaten/Kota setempat.
Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin
usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan
Pekerjaan Bawah Air (PBA).

F. Izin usaha tally di pelabuhan.
G. Izin usaha bongkar muat barang dari dank e
kapal.
H. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder

Q. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi
Bandar udara umum.
R. Penetapan/izin pembangunan Bandar udara
umum yang melayani pesawat udara < 30
tempat duduk.

