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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI S7311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA RUMAH MAKAN DAN WARUNG MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

a bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenangan y^gjelah 
Stapkan dan seb5 upaya untuk lebih menmgkatUn ^layan^ <b ^ 

perizinan Usaha Rumah Makan dan Waning Makan, perlu diadakan
pengaturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben^n Daerab-Daer^ 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Benta Negara Tahun
1950 Nomor 42);

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pid^ 
(LembLan Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kcpanwisamn (Lemteran 
' Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427),

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lmgkungan 
mC (i!^mbL. Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3699);

5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(LembLan Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggar^ SlTsaL (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkhohol.
8 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusimn 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
R“ an Peraturam Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Pres.den 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1987 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 
Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 1 Seri D 
Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 2).

Dengan persetujuan
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA RUMAH MAKAN DAN WARUNG MAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai 

Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Boyolali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
6. Pejabat adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
7. Rumah Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan 

makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
8. Warung Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya 

menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya dengan fasilitas 
sederhana.

9. Pengusaha Rumah Makan atau Warung Makan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah 
pengelola yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung-jawab atas pengusahaan Rumah 
Makan dan Warung Makan.

10. Izin adalah perizinan di bidang Usaha Rumah Makan atau Warung Makan berupa surat yang 
diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha, meliputi Izin Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, 
Perubahan, dan Pengantian Izin Usaha.

11. Izin Prinsip Rumah Makan atau Warung Makan yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah 
persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha untuk membuat dan 
atau mengadakan perluasan usaha Rumah Makan dan atau Warung Makan.



12. Izin Usaha Rumah Makan atau Waning Makan yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah 
persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha untuk menjalankan Usaha Rumah 
Makan dan atau Wanmg Makan.

13. Daftar Ulang Usaha Rumah Makan atau Wanmg Makan yang selanjutnya disebut Daftar 
Ulang adalah suatu kewajiban Pengusaha untuk mengajukan Daftar Ulang Usaha Rumah 
Makan atau Waning Makan setiap jangka waktu 3 (tiga) tahim sejak tanggal ditetapkan.

14. Perubahan Izin Usaha adalah penerbitan surat penibahan Izin Usaha karena tetjadi perubahan 
nama usaha, nama pengusaha, alamat, jenis usaha, perluasan usaha dan penanggungjawab 
yang sehingga tidak sesuai dengan Izin Usaha yang telah dimiliki.

15. Penggantian Izin Usaha adalah penerbitan surat penggantian Izin Usaha baru karena Izin 
Usaha yang telah dimiliki hilang dan atau rusak.

16. Pencabutan Izin Usaha adalah penghentian sebuaah kegiatan Usaha karena Pengusaha 
terbukti melakukan kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

17. Penutupan Usaha adalah penghentian segala kegiatan Usaha atas permintaan sendiri dan atau 
pemiliknya meninggal dunia.

18. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mecari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daeiah dan 
Retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya

Pasal 2

(1) Golongan kelas Rumah Makan terdiri atas :
a. golongan A;
b. golongan B;
c. golongan C.

(2) Golongan kelas Wanmg Makan terdiri atas :
a. golongan A;
b. golongan B.

(3) Tata cara penggolongan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut 
dengan oleh Bupati.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 3
(1) Setiap pengusaha yang melakukan Usaha Rumah Makan dan Waning Makan wajib memiliki 

Izin Usaha.
(2) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Pengusaha 

wajib terlebih dahulu mengajukan Izin Prinsip.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 

dapat mengajukan permohonan Daftar Ulang.
(4) Setiap pengusaha yang memiliki Izin Usaha dan melakukan perubahan, wajib mengajukan 

permohonan Perubahan Izin Usaha.
(5) Setiap pengusaha yang memiliki Izin Usaha, tetapi dikemudian hari hilang atau rusak, wajib 

mengajukan permohonan Penggantian Izin Usaha.



Pasal 4
(1) Kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, Perubahan dan Pengantian 

Izin Usaha ada pada Bupati.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala 

Dinas.

Pasal 5
Izin diterbitkan berdasarkan kedudukan tempat Usaha Rumah Makan dan Waning Makan.

Pasal 6
Pengusaha yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib 
menyampaikan laporan tertulis tentang data dan atau informasi mengenai kegiatan usahanya 
secara berkala kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7
Pengusaha yang menutup usahanya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 8
Pengusaha yang memiliki Izin Usaha hanya dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan yang 
tercantum dalam Izin Usahanya.

BAB III

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBERI IZIN 

Pasal 9
Dalam hal Kepala Dinas yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhalangan selama 5 (lima) hari keija berturut-turut, Kepala 
Dinas wajib menunjuk Pejabat di bidangnya untuk dan atas nama Kepala Dinas menerbitkan 
Izin.

BAB IV
PERMODALAN DAN BENTUK USAHA 

Bagian Pertama 

Permodalan 

Pasal 10
Modal Usaha Rumah Makan dan Waning Makan dapat dimiliki oleh perseorangan dan atau 
badan.



Bagian Kedua 

Bentuk Usaha 

Pasal 11
(1) Usaha Rumah Makan dan Waning Makan yang selunih modalnya dimiliki oleh Warga 

Negara Indonesia dapat berbentuk Usaha Perseorangan atau Badaa
(2) Usaha Rumah Makan dan Waning Makan yang modalnya patungan antara Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing hams berbentuk Badan.
(3) Usaha Rumah Makan dan Warung Makan yang modalnya patungan antara Pemerintah 

dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN 

Bagian Pertama 

Izin Prinsip 

Pasal 12
(1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diajukan secara 

tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.
(2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun.
(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengusaha wajib melengkapi 

persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 13
(1) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), belum lengkap dan benar, 

paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(3) Paling lama 14 (empat belas) hari keija sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas terkait 
dapat menerbitkan Izin Prinsip atau menolak permohonan Izin Prinsip.

(4) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disertai alasan dan 
penjelasan.

(5) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.



Bagian Kedua 

Izin Usaha 

Pasal 14
(1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diajukan secara 

tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.
(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum lengkap dan benar, paling 

lama 7 (tujuh) hari keija sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat mengembalikan 
permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, permohonan yang 
diajukan kembali diperlakukan sama sebagai permohonan bam.

(5) Paling lama 14 (empat belas) hari keija sejak diterimanya kembali permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas terkait 
dapat menerbitkan Izin Usaha atau menolak permohonan Izin Usaha.

(6) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), hams disertai alasan dan 
penjelasan.

(7) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon bam.

Bagian Ketiga 

Daftar Ulang 

Pasal 15
(1) Permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diajukan secara 

tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelum jangka waktu berlaku Izin Usaha berakhir.

(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum lengkap dan benar, paling 
lama 7 (tujuh) hari keija sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalihin permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(4) Paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu berlakunya Izin Usaha, 
Kepala Dinas dapat menerbitkan Daftar Ulang atau menolak permohonan Daftar Ulang.

(5) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), hams disertai alasan dan 
penjelasan.

(6) Pemohon yang permohonaimya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon bam.

Bagian Keempat 
Pembahan Izin Usaha 

Pasal 16
(1) Pembahan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diajukan secara tertulis 

disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.



(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum lengkap dan benar, paling 
lama 7 (tujuh) hari keija sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat mengembalikan 
permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(4) Paling lama 14 (empat belas) hari keija sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas terkait 
dapat menerbitkan Izin Usaha atau menolak permohonan Perubahan Izin Usaha.

(5) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), hams disertai alasan dan 
penjelasan.

(6) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon bam.

Bagian Kelima 

Penggantian Izin Usaha 

Pasal 17
(1) Penggantian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diajukan secara 

tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak teijadinya kehilangan atau msak kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak diterimanya laporan dan permohonan beserta 
persyaratan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas wajib 
menerbitkan Pengganti Izin Usaha.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Pertama 

Kewajiban 

Pasal 18
Dalam menjalankan usahanya, Pengusaha berkewajiban untuk;
a. menjaga martabat Usaha Rum ah Makan dan Warung Makan dan kegiatan yang melanggar 

norma agama, kesusilaan, peijudian, pengedaran dan atau penyalahgunaan peraakaian 
narkotika dan obat-obatan terlarang, keamanan dan ketertiban uraum;

b.

c.

d.

memberi pelayanan sebaik-baiknya dan perlindungan kepada tamu/pemakai jasa, temtama 
dalam hal kepuasan dan kenyamanan;
memenuhi ketentuan mengenai ketenagakeijaan, keselamatan kerja dan jaminan 
kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;
mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga keija sesuai 
dengan fungsi dan tugasnya, guna meningkatkan mutu pelayanan;

e. melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
f. membayar retribusi dan atau pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;
menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis Usaha Rumah Makan dan Warung Makan 
secara berkala oleh instansi yang berwenang;

g-



Bagian Kedua 

Larangan 

Pasal 19
Dalam menjalankan usahanya, Pengusaha dilarang menggunakan tempat usahanya untuk 
melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB vn
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 20
(1) Pengawasan dan Pembinaan dilakukan sebelum perizinan, pada saat perizinan, dan setelah

peiizinan diteibitkan. '
(2) Pembinaan dalam usaha peningkatan penman Usaha Rumah Makan dan Waning Makan 

dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan instansi terkait.
(3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Rumah Makan dan Waning Makan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

W

BAB VIII
SANKSIADMINISTRASI 

Pasal 21
(1) Pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha dan atau belum memiliki Izin Usaha wajib diben 

peringatan tertulis dalam hal:
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 8;

a.

b. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
c. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, bahwa 

Pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, karena 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sepanjang 
berkaitan dengan kegiatan usahanya;

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 
(tiga) kali berturut-tunit dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari keija.

Pasal 22
(1) Pengusaha yang telah memiliki Izin Usahanya dapat dicabut Izin Usaha dalam hal:

a. Izin Usaha yang diperoleh berdasarkan keterangan dan atau data yang tidak benar dan 
atau palsu dari pengusaha yang bersangkutan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 
dan Pasal 17;



b. Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha;

c. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau tidak memenuhi persyaratan 
serta kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Izin Usaha;

d. bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, kesusilaan dan kelestarian 
lingkungan serta tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan.

(2) Sebelum diterbitkannya keputusan pencabutan Izin Usaha, Kepala Dinas menugaskan pejabat 
untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk BAP.

(3) Berdasarkan hasil BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas dapat 
menerbitkan keputusan pencabutan Izin Usaha.

Pasal 23
(1) Pengusaha yang Izin Usahanya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

paling lama 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak diterbitkannya keputusan pencabutan 
Izin Usaha, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas.

(2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak diterimanya keberatan secara tertulis, 
Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasan-alasan.

(3) Dalam hal batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah 
berakhir, maka keputusan pencabutan Izin Usaha dinyatakan syah dan Izin Usahanya tidak 
berlaku.

BAB DC 

PENYIDIKAN 

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang izin usaha Rumah Makan dan Warung Makan agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
Izin Usaha;

c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang Izin Usaha;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Izin Usaha;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokomen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidikan di bidang Izin 
Usaha;
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g. menyunih berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsimg dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana yang dimaksud bumf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang 

Izin Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Hukixm Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 18 dan Pasal 19, diancam pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima 
juta rupiah).

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai Pencabutan Izin dan atau 
Penutupan Usaha Rumah Makan dan Warung Makan yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26
(1) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan 

Daerah ini, pengusaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, hams 
menyesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Pengusaha yang telah melakukan kegiatan usahanya dan belum memiliki Izin Usaha, paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. hams mengajukan Izin 
Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 27
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 8 Juli 2003

BUPATI BO LALI,

dr. H. DJAI JANTA

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SOETEDJO
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E

TtLAH DITELITI |
BAG.HUKUM ORGN |

TGL
.■'-F
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 

NOMOR16 TAHUN 2003 

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN EIN
USAHA RUMAH MAKAN DAN WARUNG MAKAN

1. PENJELASAN UMUM
Usaha Ruraah Makan dan Waning Makan mempakan salah aatu sarana 

pemmjang bagi perkembangan kepariwisataan suatu Daerah Wisata melalui aarana 
penunjang yang meroadai dan mutu pelayanan yang baik raemberikan kesan 
tersendiri dan menarik.

Oleh karena itu imtuk dap at memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, 
dipandang perlu dipandang porlu dilakukan pembinaan terbadap Pengusaha Rumah 
Makan dan Wanmg Makan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Femerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah 
memberikan gambaran menyeluruh dan jelas mengenahi kewenangan ditingkat Pus at 
dan Daerah, penanganan dan penyelenggaraan Kepariwisataan telah menjadi tugas 
tanggung jawab Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya dal am ran^ca pengaturan, pembinaan usaha Rumah Makan 
dftn Waning Mal^n agar dapai be^alan tertib dan teratur telah diksluarkan Keputusan 
Menteri Kebudoyaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKD/TV/2001 Tanggal 2 April 
2001 tentang Pedoman Unium Perizinan Usaha Pariwisata

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu mengatur 
Pemberian Trin Usaha Rumah Makan dan Waning Makan dalara Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukig) jelas.

Pasal 2
Ayat(l)
Rumah Makan menumt tingkatannya dap at digolongkan menjadi:
a. Kelas A:

- Menunit day a tampimg 40 kursi / ten^at duduk keatas;
- Menunit luas niangan / bangunan 25 Om2 keatas;
- Ketentuan-ketectuan menunit rusngan untuk tiap-tiap temp at duduk 

1,50m2.
b. Kolas B :

Menunit dayatampung 31 — 39 kursi /terapat duduk keatas;
- Menunit luaa niangan / bangunan 175m2 - 249 m2 keatas;
- Ketentuan-ketentuan menunit niangan untulc tiap-tiep temp at duduk 

1,30m2.

c. Kelas C:
- Menunit dayatampung 25— 30 kursi/ten^at duduk keatas;
- Menunit luaa niangan / bangunan 50m2 -174 m? keatas;
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- Ketentuan-ketentuan menurut ruangan untuk tiap-tiap temp at dudul; 

1,00m2.
Ayct (2)

, Waning Malian raenunrt tingjcatannya dap at digo 1 ongkan menj adi:
Kelas A:

- Menunitd3yataii9»ungl6-24kurBi/tenipatduduk;
- Memmit luas niangan / bangunan 18m2 - 32m2 ;

Kelas B :
- Merurut daya tamp’jng 16-24 kursi / tempat daduk;
- Menurut luas niangan / bangunan 18m2;

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 3 

Ayat(l)
Cukupjelas

Ayat (2)
- Yang dimaksid dengsn Izin Frinsip adalah Persetujuan sementara 

untuk inelakukan pembsngunnn atau mengadakan perluasan us aha 
RumahMaksn.
Dengan Izin Prinaip ini Pengusaha belum dibenaHcan untuk 
pembangunan pisik.

- Untul; pembangunan pisik ini masih diperlukau Izin Mendirikan 
Bangunan (TMB).

- Persetujuan Prinsip menj adi dasar bagi pengusaha untuk menyelesaikan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) j,ang diteibitkan oleh

Ayat (3)
Cukupjelas 

Ayat (4)
Culo^jclas 

Ayat (5)
Culoipjelas

Pasal 4 

Ayat (1)
Cukupjelas 

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan meliropahkan kewenangan Bupati memberikan 
pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Tugas Pokok 
Fungs inya untuk memberikan Izin Usaha Rum all Makan dan Warung 
Makan.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan kedudukan temp at usaha adalah dimana usaha 
tersebut didirikan di wilsyah Kabupatcn Boyolali.
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Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

4

•'i'

Pasal 10

14

Dal am hal laporan secaraperiodik bertujuan untuk mendidik:
- Mendidik Pengusaha lebih prcfesional dal am meningkalkan usahanya.
* Pengusaha d^at menghitimg jumlah p^'ak yang hams dibayar.
- Untuk mengetabui sejauh mana peikembangan usahanya.
- Dipeigunakan sebagai pengawasaa
- Untuk Wanmg Makan \sporsn tersebut akan dipandu oleh Petuigaa 

Dinas.

Cukup jelas

Cukiq5 jelas

Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Kepala Dinas 
beifaalangan karena eakit, Tugas belajar, melaksanakan tugas kedinasan 
keluar Daerah atau peijalanan keluar negeri lamanya lebih dari 5 had 
berturut-turut

Yang dimaksud dengan Perseorangan adalah suatu us aha yasng dikelola 
oleh salah satu keluarga dengan anggota keluarga terdekat sebagai 
pengelola dan basil usahai^a cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya.
Yang dimaksud dengan Bacian aHntnh Badan us aha dap at berbentuk PT. 
Fiona (Fa), CV atau Koperasi akan tetapi tidak dalam bentuk yj^asaa

Pasal 11
Ayat(l)

Cukq) jelas 

Ayat (2)
Warganegara Indonesia dap at bekeijasama dengan Warga negara asing 

' dal am hal perraodalan namun %varganegaru asing tersebut hams 
mempunyai Badan Hukum.

Ayat (3)
Yang dimalcsud dengan Pemerintah adalch Peraerintah Pus at atau 
Pemerintah Daerah/ Kota dap at beeijasama dengan pihak ketiga yang 
pelalcsanaannya diatur dengan Peratumn Penmdang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 12
Ayat(l)

Untuk mendapatkan Izin Prinsip Pemohon hams mengajukan permohonan 
sacara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan dengan melampxrkan;
- Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan Camat
- Nama Pemohon.
- Alamat Pemohon.
- Jenis usaha yang akan dilakukan.



15
- Persetujuan tetangga.
- Lokasi atau Denah.

^ - Buktikepemilikantanah/bangunanataupeijanjiansewa
i Dan jangka waktu berlakunya Izin Prinsip diteiapkao 1 (satu) tahun, ini 

dimaksrudlcsa agar pembangunan benar-benar dilaksanakan.
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cuhip jelpj;

Pasal 13
Cukupjdas

Pasal 14
V

Ayat(l)
Untuk mendapadom kin Usaha Pemohon hams meng^'ukan permobonan 
sacara tertulis kepada Bq>ati melalui Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan dengaa melampirkan:
- Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan CamaL

1 - NamaPemohon.
- Alamat Pemohon.
- Jenisusahayangakandilakukm

i

- Persetujuan tetan.^a.
- Lokasi atau Denah.
- Buldi kepemilikfin tanah/bangiman atau peijanjian sewa
- Luas Bangiman dsn halaman
- Fotocopy Izin Prinsip
- Fotocopy Izin Meadirikan Baogimaa (MB)
• Fotocopy Izin Undang-undang Gaa.ggaan (HO)
- Fotocopy Izin UsabaPengelclaaaLimbah(UPL)
- Salinan Akts Pendiriaa
- Jumlah Tenaga Keija dan daya tampung (strata pendidikan)
Dan jan^ca v/aktu berlakuaya Izin Usaha ditetapkan 3(tiga)tahun, setelah 3 
tahun diwajibkan untuk men^eroleh Daftar Ulang.

Ayat (2)
‘ Culcjp jelas

P
Ayat (3)

Cuktpjelas

Ayat (4)
\ Cukupjelas 

Ayat (5)
Cukq>jelas
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Ayat (6)
; Cukiq)jelas

Ayat (7) 1
j Cukupjelas 

Pasal 15
Aj^at (1)

Untuk mendapaUam Dafiar Ulang Pemohon hams mengajukan 
permohonan eacara tertuHs kepada Bupsti mslalui Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudaj’aan dengan melampirkan:
- Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan Camat

; - Nama Pemohon.
^ .

- Alamat Pemohon.
\ - Jenis usahayang akan dilakukan.

- IzinUsahalama
- Pereetujuan tetangga.

Lokasi atauDenah.
t

- Bukti kepemilikan tanah/bangiman atau peijanjian sewa
- Luas Bangunan dan halamaa
- FotocopylzinMendirikan Bangunan (IMB)

' - Fotocopy Izin Undang-undang Gangguan (HO)
- Fotocopy Izin UaahaPcngelolaan Limbah (UPL)

, “ Salman Aide Pendirian
’a

1 ‘ Jumlah Tenaga Keija dan daya tampung (strata pendidikan)
Dan jangkawaktuberlakunyaDaftarUlang ditetapkan 3 (tiga) 
tahun, Bejakditeihitkannya Surat Izin DaftarXJlang.

Ayat (2)
‘ . Cukupjelas

Ayat (3)
• Cukupjelas

Ayat (4)
Cukigjjelas

Ayat (5)
Cukup jelsa

Ayat (6)
Cukupjelas
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Pasal l6 

Ayal(l)
V Untuk mendapalkan Izin Usaha Perubahan Pemohon hams mengajukan 

permohonan sacara tertulis kepada Bupati melaJui Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan dengan melampirkan:
- Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan Csmat.
- Nama Pemohon.
- A1 am at Pemohon.
- Jenis usaha yang akandilakukan.
- Persotujuan tetangga.
- Gambar / Denah Perubahan.
- Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau peijanjian sewa 

Luflg Bflngtman Han hgtamon

- FotocopylzinPrmsip
- Fotocopy Izin Mendirilcari Bangunaa (IMB)
- Fotocopy Izin Undaag-undarig Gangguan (HO)
- Fotocopy Izin Usaha Pengololasn Limbah (UPL)
• Salinaa Akte Pendirian
- JumlahTenagaKcrjadandayatampuns (strata pendidikan)
Dan jangka waktu berlakunya Izin Usaha PerubaJian ditetapkan 3 
(tiga)tahun, sejak diteibitkan Izin Perubahan..

Ayot (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Culcupjelas

Ayat (4)
Cukup joins

Ayat (5)
Cuknpjeias

Ayat (6)
Cukupjelas

Fasal 17 

A^(l)
Untuk mendapalkan Izin Usaha Penggantian Pemohon bams mengajukan 
permohonan sacara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan dengan melampirkan;
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- Ketersngan yang diketahui Kepala Desa dan Camat
- Kama Pemohon.
- Alamat Pemohon,

£
^ - Jenis usahayangakan dilakukan.

- Persetujuan tetangga.
- Lokasi atau Denah.
- Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau peijanjian sewa
- Liiflfl Bnngiman dan halflmfln

- Fotocopy Izin Prinsip
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotocopy Izin Undang-undang Gai^gguan (HO)
- Fotocopy Izin UsahaPengeIolaanLimbah(UPL)
- Salinan Aide Pendirian
- JumlahTenagaKeija dan dayatampxmg (strata pendidikan)

, Dan jangka waktu berlakunya Izin Usaha ditetapkan 3(tiga)tahun, setelah 3 
tahun diwajibkan untuk memperoleh Didlar Ulang,

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 18

Fasal 19

Pasal 20

Cukupjelas

Cukiq>jelas

Ayat (1)
Pengawasan yang dilaloikan terbadap Usaha/kegiatan Riimah Makan atau 
Waning Makan antara Iain : Pemasangan Pap an Nama, Pemasangan Daftar 
Menu Makanan, Pemasapgan Hsrga Menu Mal^anan.

Ayat (2)
Yang dimaksud decgan Dinas Terkait adalah Dinas Kesehatan, DPUPK, 
Bagaian Hukum, Kakan Satpol, Diperindag?cop, Kantor Pelayanan Terpadu 
dan Amdal.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 21

Pasal 22
Cuki^jelas

Cukt^jelas
19
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51

Pasal 23
Cukupjelaa

Pasal 24
> Culo^jelas 

Pasal 25
Cukupjelas

Pasal 26

Pasal 27
Cukupjelas

Cukupjelas


