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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI 57311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR H8 TAHUN2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenangan yang telah 
ditetapkan dan sebagai upaya untuk lebih menmgkatkan pelayanan di bidang 
perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu diadakan pengaturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Berita 
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepanwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699);

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

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3658);



8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahim 1997 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkhohol.

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. 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);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Tahun 1988 
Nomor 12 Seri D Nomor 6);

12. 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
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

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. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial, yang ruang lingkup 

kegiatannya memberikan jasa pelayanan rekreasi dan hiburan umum.
8. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang 

pribadi atau badan yang sehari-harinya memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan 
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
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9. Pengunjung adalah orang yang menggimakan dan atau menikmati jasa Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum.

10. Izin adalah perizinan di bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berupa surat yang 
diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha, meliputi Izin Prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, 
Perubahan, dan Pengantian Izin Usaha.

11. Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah 
persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha untuk dapat langsung 
melakukan persiapan mengadakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebelum 
diberikannya Izin Usaha.

12. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah Izin 
untuk melaksanakan kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum.

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

14. Daftar Ulang Izin Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Ulang adalah kegiatan pendaftaran 
kembali Izin Usaha yang telah berakhir masa berlakunya, untuk memperoleh Izin Usaha 
baru.

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 sebuah 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 Daerah dan 
Retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya

Pasal 2
(1) Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi:

a. Taman Rekreasi;
b. Pemandian Alam;
c. Pemandian Buatan/Kolam Renang ;
d. Kolam Pemancingan;
e. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
f. Rumah Billiard;
g. Diskotik dan Bar;
h. Kafe, Karaoke dan Pub;
i. Padang Golf;
j. Panti Pijat;
k. Salon dan Rias Pengantin;
l. Balai Pertemuan Umum;
m. Persewaan Rekaman Video;
n. Gelanggang Olah Raga;
o. Bioskop;
p. Driving Range.

(2) Penggolongan kelas jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf c, k, dan 1, diatur lebih lanjut oleh Bupati.



BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3
(1) Setiap pengusaha yang melakukan Usaha Rekreasi dan Hibiiran Umum 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 Penggantian 

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 Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 6
Pengusaha yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 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 Prinsip, Izin Usaha 
dan Daftar Ulang 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 Surat Izin.
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BAB IV
PERMODALAN DAN BENTUK US AHA 

Bagian Pertama 

Permodalan 

Pasal 10
Modal Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dimiliki oleh perseorangan dan atau badan.

Bagian Kedua 

Bentuk Usaha 

Pasal 11
(1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia dapat berbentuk Usaha Perseorangan atau Badan.
(2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Badan.
(3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 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 pennohonan, 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), hams disertai alasan dan 
penjelasan.
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(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 baru.

(5) 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 Prinsip atau menolak permohonan Izin Prinsip.

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

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

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

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

(6) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.
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Bagian Keempat 
Perubahan Izin Usaha 

Pasal 16
(1) Perubahan 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 dikembalikaimya 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 baru.

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 rusak 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 Rekreasi dan Hiburan Umum dari kegiatan yang melanggar norma 

agama, kesusilaan, peijudian, pengedaran dan atau penyalahgunaan pemakaian narkotika 
dan obat-obatan terlarang, keamanan dan ketertiban umum;

b. memberi pelayanan sebaik-baiknya dan perlindungan kepada tamu/pemakai jasa, temtama 
dalam hal kepuasan dan kenyamanan;

c. memenuhi ketentuan mengenai ketenagakeijaan, keselamatan keija dan jaminan 
kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku;
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d. 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;
g. menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum secara 

berkala oleh instansi yang benvenang.

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 VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

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

perizinan diterbitkan.
(2) Pembinaan dalam usaha peningkatan peranan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan 

oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan instansi terkait.
(3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana 

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

BAB VIII
SANKSIADMINISTRASI 

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

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;
adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dan pejabat yang benvenang, bahwa 
Pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang benvenang, karena 
melanggar ketentuan peraturan perundang-imdangan lainnya yang berlaku, sepanjang 
berkaitan dengan kegiatan usahanya ;

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

c.

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

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 dan Pasal 16;
Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha;
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.

a.

b.

c.

Pasal 23
(1) Pengusaha yang Izin Usaha nya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 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 kerja 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 IX 

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-imdang 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 rekreasi dan hiburan umum 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;
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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;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf 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
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 20 dan Pasal 21, 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 Rekreasi dan Hiburan Umum 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, haras 
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, haras mengajukan Izin 
Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Keien TtCrIzin URHUperda subandi
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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.

Pasal 28
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 BOYOLALI,

dr. H. DJ RIJANTA

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 8 Juli 2003

SEKJRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOyOLALI,

_______ iAng soetedjo
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI E

T£LAH diteliti



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 18 TAHUN 2003 

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adnya 

penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten dan Kota, maka salah satu 
diantaranya adalah pemberian izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Dalam 
hal perizinan yang selama ini ditangani oleh Pemerintah Pusat selanjutnya 
kewenangan tersebut ditangani Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum. Melalui Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat 
lebih meningkatkan pelayanan prima dan diharapkan adanya kepastian usaha 
(azas legalitas), sehingga lebih mendorong pengembangan usaha dibidang 
pariwisata di Kabupaten Boyolali. Surat Izin Usaha merupakan salah satu sarana 
bagi Pemerintah Daerahdalam membina dan mengembangkan usaha akan semakin 
meningkat dan mendorong pengusaha untuk lebih berperan aktif dalam menggali 
dan mengembangkan potensi ekonomi daerah di sektor pariwisata dan 
kebudayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukupjelas.

Pasal 2
Ayat (1)

a.

b.

c.

d.

Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani 
yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan 
sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum 
serta akomodasi;
Pemandian Alam yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air teijun 
atau air panas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
Pemandian Buatan/Kolam Renang yaitu suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena 
bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
Kolam Pemancingan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;



e. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yaitu suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan 
dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

f. Rumah Billiard yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

g-

h.

k.

m.

n.

0.

Diskotik dan Bar yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas dalam ruang tertutup dan kedap suara untuk menyanyi, 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
Kafe, Karaoke dan Pub yaitu suatu usaha yang menyediakan 
tempat dan fasilitas untuk hiburan diruang yang tidak tertutup dan 
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan 
minum;
Padang Golf yaitu suatu usaha yang menyediakan temoat dan 
fasilitas untuk olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai 
usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 
pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
Panti Pijat yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
Salon dan Rias Pengantin yaitu setiap usaha komersial yang ruang 
lingkup kegiatannya menyediakan temapt dan fasilitas untuk 
memotong, menata rambut, merias muka, merawat kulit dengan 
komestika, merias penganting, dekorasi serta menyediakan 
fasilitas untuk keperluan adat;
Balai Pertemuan Umum yaitu suatu usaha yang menyediakan 
tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan peretmuan, rapat, 
pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dengan jasa pelayanan makan dan minum;
Persewaan Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan 
pita video atau piringan video (laser discA^ideo disc), dan atau 
bahan hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik 
dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistim proyeksi 
elektronik;
Gelanggang Olah Raga adalah tempat yang digunakan untuk 
berolah raga;
Bioskop yaitu suatu usaha pertunjukan dengan memutar film 
berukuran 35 mm atau lebih yang diselenggarakan untuk umum 
dengan dipungut biaya.

Ayat (2) 
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Bahwa Izin Usaha yang diterbitkan tidak berlaku untuk usaha di luar 
Kabupaten Boyolali

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di 
lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Tupoksinya

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukup Jelas 

Pasal 11

Yang dimaksud dengan badan adalah suatu betuk badan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas ,perseroan komanditer, perseroan lainnya badan 
uasaha milik negara atau daerah dengan naman dan dalam bentuk apapaun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, dana pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk 
badan usaha lainnnya.

Pasal 12 

Ayat(l)

Persyaratan Izin Prinsip lengkap dan benar adalah :
a. Keterangan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 

dan Camat;
b. Uraian singkat tentang rencana pengusahaan Usaha Rekreasi dan 

Hiburan Umum;
c. Gambar rencana dan lokasi bangunan ;



d. Status tanah/bangunan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 

Ayat (2)

Cukup jelas 

Ayat (3)

Pasal 13

Cukup jelas 

Pasal 14 

Ayat (1)

Persyaratan Izin Usaha lengkap dan benar adalah :

a. Keterangan din Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 
dan Camat;

b. Akta pendirian perusahaan apabila usaha tersebut berbentuk Badan 
Hukum;

c. Uraian singkat tentang rencana pengusahaan Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum;

d. Denah ruangan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
e. Status tanah/bangunan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
f. Persetujuan dari pemilik bangunan, apabila penyelenggaraan Usaha 

rekreasi dan Hiburan Umum menempati bangunan milik orang lain;
g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
h. Izin Prinsip;
i. Surat Izin Gangguan (HO).

Ayat (2)

Cukup jelas 

Ayat (3)

Cukup jelas 

Ayat (4)

Cukup jelas 

Ayat (5)

Cukup jelas



Ayat (6)

Cukupjelas 

Ayat (7)

Cukupjelas 

Pasal 15 

Ayat(l)

Persyaratan Daftar Ulang lengkap dan benar adalah :
a. Keterangan diri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 

dan Camat;
b. Denah ruangan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
c. Status tanalVbangunan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
d. Persetujuan dari pemilik bangunan, apabila penyelenggaraan Usaha 

rekreasi dan Hiburan Umum menempati bangunan milik orang lain;
e. Izin Mendirikan bangunan (IMB);
f. Surat Izin Gangguan (HO);
g. Izin usaha yang tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukupjelas 

Ayat (3)

Cukupjelas 

Ayat (4)

Cukupjelas 

Ayat (5)

Cukupjelas 

Ayat (6)

Cukupjelas 

Pasal 16 

Ayat(l)

Persyaratan Perubahan Izin Usaha lengkap dan benar adalah :



a Keterangan diri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 
dan Camat;

b. Akta Pendirian Perusahaan apabila usaha tersebut berbentuk Badan 
Hukum;

c. Uraian singkat tentang rencana pengusahaan Usaha Rekreasi dan hiburan 
umum;

d Denah ruangan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ; 
e. Status tanah^bangunan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 
f Persetujuanmilik bangunan, apabila penyelenggaraan Usaha rekreasi 

danHiburan Umum menempati bangunan milik orang Iain; 
g Izin mendirikan Bangunan (IMB)
h. Surat Izin Gangguan (HO)
i. Izin usaha yang tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas 
Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan Penggantian Izin Usaha lengkap dan benar adalah ;

a. Keterangan diri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan 
dan Camat;

b. - Surat Keterangan hilang dari Kepolisian bagi Pemohon Penggantian
karena Izin Usahanya hilang;

- Izin Usahanya yang rusak bagi Pemohon Penggantian karena Izin 
Usahanya rusak.

c. Foto copy Izin Usaha.

Ayat (2)

Cukupjelas



Pasal 18

Cukupjelas 

Pasal 19

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Keputusan 
Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberantasan Pelacuran, dan 
sebagainya.

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas
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