BIDANG

PERTANAHAN

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. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi
B. Penerbitan Izin Membuka tanah dengan
memperhatikan teknis dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkalis

SOSIAL

A. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala
Kabupaten/Kota

A. Pemberian izin pengumpulan uang atau
barang skala Kabupaten/Kota.
B. Pemberian rekomendasi izin undian skala
Kabupaten/Kota bila diperlukan.

Kebudayaan
dan
Pariwisata

A. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film
oleh tim asing skala Kabupaten/Kota.
B. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang
pembuatan film, pengedar film penjualan dan
penyewaan fil (VCD, DVD), pertunjukan
film(bioskop),

A. Pemberian perizinan usaha perfilmandi bidang
pertunjukan film keliling, penayangan film
melalui media elektonik, dan tempat hiburan.

C. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian
dalam rangka kerjasama luar negeri skala
Kabupaten/Kota
D. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan
festival film di kabupaten/kota
E. Perizinan membawa benda cagar budaya ke luar
Kabupaten dalam satu provinsi, Kabupaten/Kota.
F. Pemberian izin pemanfaatan benda cagar budaya.
G. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs
bawah air sampai dengan 4(empat) mil laut dari
garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
H. Pemberian izin usaha pariwisata skala
Kabupaten/Kota, meliputi :
1. Pendaftaran Usaha Pariwisata :
a. Usaha Jasa Pramuwisata
b. Usaha Sante Par Aqua (Spa)
c. Usaha penyelenggaraan
d. Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfensi
dan Pameran.
e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

B. Pemberian izin usaha pariwisata
Kabupaten/Kota, meliputi :

skala

1. Pendaftaran Usaha Pariwisata
a. Usaha Jasa Informasi Pariwisata
2. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
meliputi :
a. Agen Perjalanan Wisata.
3. Pendaftaran Usaha Pariwisata kegiatan
hiburan dan rekreasi meliputi :
a. Gelanggang seni, galeri seni dan
gedung pertunjukan seni
b. Taman
rekreasi,meliputi
taman
bertema dan sub jenis usaha lainnya
dari jenis usaha taman rekreasi yang
ditetapkan oleh bupati
4. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
Minuman:
a. Restoran
b. Rumah makan
c. Pusat penjualan makanan
d. Jasa boga
5. Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi,
meliputi :
a. Bumi perkemahan
b. Persinggahan karavan

2. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
meliputi :
a. Biro Perjalanan Wisata
3. Pendaftaran Usaha pariwisata kegiatan
hiburan dan rekreasi meliputi :
a. Gelanggang olahraga meliputi sub jenis
usaha lapangan golf, rumah bilyar,
gelanggang renang , lapangan tenis,
gelanggang bowling da sub jenis usaha
lainnya dari jenis usaha gelanggang
olahraga yang ditetapkan oleh bupati.
b. Arena permainan, meliputi sub jenis usaha
lainnya dari jenis usaha lainnya dari jenis
usaha arena permainan yang ditetapkan
oleh bupati
c. Hiburan malam, meliputi sub jenis usaha
club malam, diskotik,pub dan usaha jenis
lainnya dari jenis usaha hiburan malam
yang ditetapkan oleh bupati
d. Panti pijat dan sub jenis usaha lainnya dari
jenis usaha panti pijat yang ditetapkan
oleh bupati
e. Karaoke
f. Jasa impresariat/promotor
4. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
Minuman :
a. Bar/Rumah minum
b. Kafe
c. Jenis usaha lain bidang usaha jasa
makanan dan minuman yang ditetapkan
oleh bupati
5. Pendaftaran usaha Kawasan Pariwisata
berlokasi
6. Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi ,
meliputi :
a. Hotel bintang dan non bintang
b. Villa
c. Pondok wisata
d. Akomodasi lain,moptel dan sub jenis
usaha lainnya dari jenis usaha
akomodasilain yang ditetapkan ole bupati.

6. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi
Wisata, meliputi :
a. Angkutan jalan wisata
b. Angkutan sungai dan danau
7. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata,
meliputi :
a. Pengelolaaan Pemandian Air panas
alami :
b. Pengelolaan pemukiman dan /atau
lingkungan adat
c. Pengelolaan objek ziarah
8. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, meliputi :
a. Wisata Bahari
1. Wisata bahari selam,
2. Memancing,
3. Selancar,
b. Wisata sungai, Danau dan Waduk
1. Wisata Arung Jeram
2. Wisata Dayung

7. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi wisata,
meliputi :
a. Angkutan kereta apin wisata
b. Angkutan laut domestik wisata
c. Angkutan laut internasional wisata
8. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata,
meliputi :
a. Pengelolaan gua
b. Pengelolaan peningalan sejarah dan
purbakala berupa candi, keratin, prasasti,
pertilasan dan bangunan kuno
c. Pengelolaan museum
d. Sub usaha lainnya dari jenis usaha
pengelolaan daya Tarik wisata yang
ditetapkan oleh bupati
9. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, meliputi :
- Wisata Bahari
a. Dermaga Bahari
b. Perahu Layar
c. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha
wisata bahari dan wisata sungai, danau dan
waduk yang ditetapkan lebih lanjut oleh
bupati.

