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

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

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

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

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 Negara 
Nomor 3209);

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

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

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae rah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 
Kepanwisataan (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 Penyususnan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 
(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 Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Tahun 1988 
Nomor 12 Seri D Nomor 6);

11. 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 HOTEL.

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 lairmya 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. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa 
lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan 
yang ditetapkan.

8. Hotel dengan tanda bunga Melati yang selanjutnya disebut Hotel Melati adalah hotel dengan 
jumlah kamar kurang dari 200 (dua ratus) buah dan luas areal hotel kurang dari 5 (lima) 
hektar.



9. Hotel dengan tanda Bintang yang selanjutnya disebut Hotel Bintang adalah hotel dengan 
jumlah kamar 200 (dua ratus) buah atau lebih dan luas areal hotel 5 (lima) hektar atau lebih.

10. Pengusaha Hotel yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah pengelola yang bertanggung- 
jawab atas pengelolaan Usaha Hotel, baik yang berbentuk Usaha Perseorangan maupun 
berbentuk Badan Usaha.

11. Pemimpin Hotel adalah seorang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung-Jawab atas 
penyelenggaraan Usaha Hotel, baik dalam bentuk Usaha Perseorangan maupun dalam bentuk 
Badan Usaha.

12. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainya 
yang disediakan oleh Hotel.

13. Izin Prinsip Hotel yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah persetujuan sementara yang 
diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha untuk membuat atau mengadakan perluasan Usaha 
Hotel.

14. Izin Usaha Hotel yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati 
kepada Pengusaha untuk menjalankan Usaha Hotel.

15. Daftar Ulang Usaha Hotel yang selanjutnya disebut Daftar Ulang adalah suatu kewajiban 
Pengusaha untuk mengajukan daftar ulang Usaha Hotel setiap jangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak tanggal ditetapkan.

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

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

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

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

20. 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) Golongan kelas hotel terdiri atas:
a. golongan kelas hotel bintang;
b. golongan kelas hotel melati.

(2) Golongan kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi atas 5 
(lima) penjejangan kelas hotel yaitu bintang I (satu) sampai dengan bintang 5 (lima).

(3) Golongan kelas hotel melati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya terdiri atas 
satu kelas sebagai hotel melati.

(4) Tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih 
lanjut oleh Bupati.



BAB II
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 3
(1) Setiap pengusaha yang melakukan Usaha Hotel wajib memiliki Izin Usaha.
(2) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Pengusaha 

wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan 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 Penggantian 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 dan Daftar Ulang, Perubahan dan 

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

Dinas.

Pasal 5
Izin diterbitkan berdasarkan kedudukan tempat Usaha Hotel.

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 Prinsip, Izin Usaha 
dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 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.



BAB IV
PERMODALAN DAN BENTUK USAHA 

Bagian Pertama 

Permodalan 

Pasal 10
Modal Usaha Hotel dapat dimiliki oleh perseorangan dan atau badan.

Bagian Kedua 

Bentuk Usaha 

Pasal 11
(1) Usaha Hotel yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk 

Usaha Perseorangan atau Badan.
(2) Usaha Hotel yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara 

Asing harus berbentuk Badan.
(3) Usaha Hotel 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 ayat (1), belum lengkap dan benar, paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja 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 kerja 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 bam.



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 {!), 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 kerja sejak dikembaltkannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembaii.

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

(5) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya kembaii 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), harus disertai alasan dan 
penjelasan.

(7) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat 
mengajukan kembaii 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 kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

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

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

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

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 dikembalikannya permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(4) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja 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), 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.

■«»

Bagian Kelima 

Penggantian Izin Usaha 

Pasai 17
(1) Penggantian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasai 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 kerja 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 

Pasai 18
Dalam menjalankan usahanya, Pengusaha berkewajiban untuk;
a. menjaga maitabat Usaha Hotel dari kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, 

peijudian, pengedaran dan atau penyalahgunaan pemakaian narkotika dan obat-obatan 
terlarang, keamanan dan ketertiban umum;
memberi pelayanan sebaik-baiknya dan perlindungan kepada tamu/pemakai jasa, terutama 
dalam hal kepuasan dan kenyamanan;
memenuhi ketentuan mengenai ketenagakeijaan, keselamatan kerja dan jaminan 
kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku:

b.

c.

d.

e.
f.

g-

mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga keija sesuai 
dengan fungsi dan tugasnya, guna meningkatkan mutu pelayanan;
melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
membayar retribusi dan atau pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;
menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis Usaha Hotel secara berkala oleh instansi yang 
berwenang;



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 Hotel dilakukan oleh Kepala Dinas 

dengan mengikutsertakan instansi terkait.
(3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

a.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI 

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

peringatan tertulis dalam hal ;
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 8;
tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
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;
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-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b.
c.

d.

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 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 
dan Pasal 17;

b.

c.

Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang memuat sanksi pencabulan Izin Usaha;
Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau tidak memenuhi persyaratan 
serta kewajiban sebagaimana ditelapkan dalam Izin Usaha;

i



d. Bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, kesusitaan dan kelestarian 
iingkungan 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 basil BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas dapat 
menerbitkan keputusan pencabutan Izin Usaha.

Pasal 23
(1) Pengusaha yang Izin Usaha nya 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 IX 

PENYIDIKAN 

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan 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 Hotel agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perizinan;
meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang perizinan ;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perizinan ;

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 
perizinan;

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 perizinan ;

c.

d.
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memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;
menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang 
perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan basil 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 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 Hotel 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.



II

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 q Juii 2003 

BUPATI BOYOLALI,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal Q JxQi 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI,

dr. H. DJAKVa SRWANTA

Drs. B SOETEDJO
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 22 SERI £

TtLAH DITELITI 
BAG.HUKUM «. ORGN



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
IZINUSAHA HOTEL

PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-imdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, 
telah memberikan gambaran menyeluruh dan jelas mengenai kewenangan 
ditingkat Pusat dan Daerah, penanganan dan penyelenggaraan Kepariwisataan 
telah menjadi tugas tanggung jawab Kabupaten / Kota diberi wewenang untuk 
melakukan pengurusan di bidang Kepariwisataan antara Iain urusan Hotel.

Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, 
dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap Usaha Hotel, usaha ini , 
merupakan salah satu sarana penunjang bagi perkembangan Kepariwisataan , 
melalui sarana penunjang yang memadai dan mutu pelayanan yang baik 
memberikan kesan tersendiri dan menarik.

Selanjutnya pengaturan, pembinaan Usaha Hotel agar adanya kepastian 
dalam pemerian dan perolehan izin telah dikeluarkan Keputusan Menteri 
Pariwisata dan Kebudayaan Nomor Kep-012/MKD/IV/2001 tanggal 2 April 
2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memberikan 
kemudahan dan iklim sejuk bagi Pengusaha yang bergerak di bidang jasa 
Kepariwisataan dipandang perlu memberikan penyederhanaan perizinan usaha 
Hotel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 
Ayat(l)

Penggolongan Kelas Hotel untuk dapat menjadi Hotel Bintang, Hotel 
Melati hams memenuhi seluruh rangkaian prosedur dan persyaratan 
penetapan Kelas Hotel sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 
Pariwisata Kebudayaan Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tentang 
penggolongan Kelas Hotel.

Ayat (2)
Golongan Kelas Hotel Bintang dibagi atas 5 (lima) penjenjangan Kelas 
Hotel yaitu :
- Hotel Bintang 5, adalah untuk penetapan akhir golongan hotel 

dilakukan dengan penggabungan hasil penilaian dasar dengan hasil 
penilaian teknis operasional skala nilai antara 148 - 175.

- Hotel Bintang 4, adalah untuk penetapan akhir golongan hotel 
dilakukan dengan penggabungan hasil penilaian dasar dengan hasil 
penilaian teknis operasional skala nilai 120 - 147.

N /
X/



- Hotel Bintang 3, adalah untuk penetapan akhir golongan hotel
dilakukan dengan penggabimgan hasil penilaian dasar dengan hasil 
penilaian teknis operasional skala nilai antara 92-119.

- Hotel Bintang 2, adalah untuk penetapan akhir golongan hotel
dilakukan dengan penggabungan hasil penilaian dasar dengan hasil 
penilaian teknis operasional skala nilai antara 64-91.

- Hotel Bintang I, adalah untuk penetapan akhir golongan hotel
dilakukan dengan penggabungan hasil penilaian dasar dengan hasil 
penilaian teknis operasional skala nilai antara 36 - 63.

ayat (3)
Hotel Melati, adalah untuk penetapan akhir golongan penggabungan 
hasil penilaian dasar dengan hasil penilaian teknis operasioanl skala 
nilai kurang 35.

Pasal 3

Pasal 4

ayat (1)
Cukupjelas

ayat(2)
- Yang dimaksud dengan Izin Prinsip adalah persetujuan sementara 

untuk melakukan pembangunan atau mengadakan perluasan usaha 
Hotel.

- Dengan Izin Prinsip ini Pengusaha belum dibenarkan untuk 
melaksanakan pembangunan pisik.
Untuk pembangunan pisik ini masih diperlukan Izin Mendirikan 
Bangunan (1MB).
Persetujuan Prinsip ini menjadi dasar bagi Pengusaha untuk 
menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan 
oleh Bupati.

ayat (3)
Cukupjelas

ayat (4)
Cukupjelas

ayat (5)
Cukupjelas

ayat (1)
Cukupjelas

ayat(2)
Yang dimaksud dengan melimpahkan kewenangan adalah Bupati 
memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan 
Tugas Pokok dan Fungsinya untuk pelayanan memberikan Izin Usaha 
Hotel.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan kedudukan tempat usaha adalah dimana usaha 
tersebut kegiatannya berada dan didirikan di wilayah Kabupaten Boyolali.
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Pasal 6

Pasal 7

Laporan secara berkala bertujuan untuk :
Mendidik Pengusaha lebih profesional dalam meningkalkan 
usahanya.
Pengusaha dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. 
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya. 
Dipergunakan sebagai fungsi pengawasan.

Cukupjelas
Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Cukupjelas

Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Kepala Dinas 
berhalangan karena sakit, tugas belajar, melaksanakan tugas kedinasan 
keluar Daerah atau pegalanan keluar negeri lamanya lebih dari 5 hari 
berturut-turut.

Yang dimaksud dengan Perseorangan adalah suatu usaha yang dikelola 
oleh salah satu keluarga dengan anggota keluarga terdekat sebagai 
pengelola dan hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya.
Yang dimaksud dengan Badan adalah Badan usaha dapat berbentuk PT. 
Firma (Fa), CV atau Koperasi akan tetapi tidak dalam bentuk yayasan.

ayat (1)
Cukupjelas 

ayat (2)
Warganegara Indonesia dapat bekerjasama dengan warga negara asing 
dalam hal permodalan namun warganegara asing tersebut harus 
mempunyai Badan Hukum.

ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau 
Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam 
pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku.

ayat(l)
Untuk memperoleh Izin Prinsip permohonan harus diajukan secara 
tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan ;
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Pasal i3

Pasal 14

Ketcrangan yang diketahui KepaUi Desa/Ka!urahan dan Camat; 
Denah / Gambar Rencana;
Uraian singkal lentang pcngusahaan:

- Salinan/copy Bukti Kepeinibkian Tanah;
Salinan/copy Akte Pcndirian Pcrusahaan;
Salinan/copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
Salinan/'copy Izin Undang-undang Gangguan (HO).

ayal(2)
Masa berlakunya Izin Prinsip ditetapkan 1 (satu) tahun, ini 

dimaksudkan agar pembangunan bcnar-bcnar dilaksanakan.
ayat (3)
Cukupjelas

Cukupjelas

ayat (1)
Untuk mendapatkan Izin Usaha Pemohon harus mengajukan 
pcrmohonan sacara teriulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan 
melampirkan :

Ketcrangan yang diketahui Kepala Desa/Kalurahan dan Camat;
Copy Izin Prinsip;
Salinan/copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
Salinan/copy Izin Undang-undang Gangguan (HO);

- Bukti Kepemilikan tanah;
- Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha atau Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) bagi Usaha Perorangan;
- Copy Dokumen Lingkungan. 
ayat(2)
Cukupjelas 

ayat (3)
Cukupjelas 

ayat (4)
Cukupjelas 

ayat (5)
Cukupjelas 

ayat (6)
Cukupjelas 

ayat(7)
Cukupjelas
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Pasal 15

Pasal 16

Untuk mendapatkan Daftar Ulang Pemohon harus mengajukan 
permohonan sacara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan :
- Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan Camat.
- Copy Izin Usaha;
- Salinan/copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB);

Salinan/copy Izin Undang-undang Gangguan (HO);
Bukti Kepemilikan tanah;
Copy Akte Pendirian Pcrusahaan bagi Badan Usaha atau Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) bagi Usaha Perorangan;

- Copy Dokumen Lingkungan.

Untuk mendapatkan Pcrubahan Izin Usaha Pemohon harus mengajukan 
permohonan sacara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan 
melampirkan ;

Keterangan yang diketahui Kepala Desa dan Carnal.
- Copy Izin Usaha;

Salinan/copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Salinan/copy Izin Undang-undang Gangguan (HO);
Bukti Kepemilikan tanah;
Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha atau Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) bagi Usaha Perorangan;

- Copy Dokumen Lingkungan.

Pasal 17

Pasal 18

Cukup jelas

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b
Yang dimaksud memberikan perlindungan kepada tamu atau pemakai 
jasa adalah pengaturan dan pelaksanaan pengawasan akan hal-hal yang 
menyangkut kepentingan keselamatan umum, dilakukan oleh 
Pemerintah (misal, Sanitasi dan Hygine, Boiler, lift)
Huruf c
Cukup jelas
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Pasal 19

Pasal 20

Huruf d
Yang dimaksud dengan mengupayakan peningkatan profesionalisme 
manajemen dan kualitas tenaga keija adalah menumbuhkan pengusaha 
Hotel yang bertanggung jawab dan melaksanakan kode etikprofesi 
artunya mempunyai kesadaran akan upaya untuk meningkatkan 
kualitas produknya, dan harus bertanggung jawab kepada konsumen 
akan kualita produk yang diberikan secara jujur, agar konsumen puas, 
karena apa yang dinikmati konsumen sesuai dengan apa yang 
dibayarkan.
Huruf e

Cukupjelas
Huruf f
Cukupjelas
Huruf g
Cukupjelas

Cukupjelas

ayat (1)
Cukupjelas 

ayat (2)
Yang dimaksud dengan Dinas terkait adalah Dinas Kesehatan, DPUPK, 
Bagaian Hukum, Kakan Satpol,, Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor 
Dampak Lingkungan.
ayat(3)
Cukupjelas

Pasal 21

Pasal 22

Dengan adanya sanksi adminitrasi, diharapkan timbulnya kesadaran 
Pengusaha Hotel untuk memenuhi kcwajiban serta tidak melakukan 
larangan-larangan sebagaimana yang tclah diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (1)
Cukupjelas 

ayat (2)
BAP adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh petugas dari 
Dinas yang bersangkutan setelah memeriksa tempat usaha.
ayat (3)
Cukupjelas
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Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas
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