BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
TAHUN 2011
NOMOR l4r
TENTANG
IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
perlu dilakukan pembinaan,
Menimbang: a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang baik
dan penginapan;
hotel
pengawasan dan pengendalian terhadap usaha
dimaksud dalann huruf "a"
b bahwa untuk melakuk-an pembinaan sebagaimana
suatu
dipandang perlu diatur lzin Usaha uotet dan Penginapan dalam
Peraturan BuPati.
(Lembaran
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Lembaran
NegarJ Repubik lndonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 3427),
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
2. Uniang-Undang
"(Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Hidup
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699);
Konsumel
J. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang-Perlindungan
Tambahah
42,
(LembJran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821)'
4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4272),
Daerah
5 Undang-Undang t\omor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
(Lembiran Neg-ara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana_ telah
diubah beberapa kali ierakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
lndonesia
ZOO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia
Republik
Negara
Tahun 200d Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Nomor 4844),
o. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerali (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
peiaturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupiten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);

t

l0.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88);
Nornor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009
Nomor 4);
l2.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).
11. Peraturan Bupati

Memperhatikan . 1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.6g /
PW.304 / MPPT.B5 tentang Peraturan Usaha dan penggorongan
Losmen Jo. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM.70 / PW.304 / MPPT.89;
2. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74 I
PW.105 / MPPT.BS tentang Peraturan Usaha pondok wisata Jo.
Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.1O4 I
PW 105 / MPPT.BS;
3. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.7S t
PW.304 / MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
4. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3 /
PW.003 / MPPT-BG tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos
dan Telekomunikasi;
5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3
/HK.001 lMKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
MEMUTUSKAN:
MCNETAPKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

:

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai

4.
5.
6.

unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan selanjutnya
disebut DISBUDPARHUBMANSIH adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, perhubungan,
Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten pakpak Bharat.
Kepala DISBUDPARHUBMANSIH adalah Kepala Dinas Kebudayaan, pariwisata,
Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten pakpak Bharat.
Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut
KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu ban penanaman Modal
Kabupaten Pakpak Bharat.

7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Penanaman Modal Kabupaten pakpak Bharat.

dan

B. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-pM yang bertugas
melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Kp2Sp-pM
mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas,

I'

memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
Tim Teknis adalah kelompok kerja yang Lrdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja perangkat
Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan petaya-nan
perizinan.

10.

/-.,

Hotel adalah salah satu jenis usaha yang mempergunakan sebagian atau seluruh

bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa
lain untuk umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.
11. Hotel Bintang adalah hotel yang setidaktidaknya memenuhi persyaratan minimal Hotel
Bintang 1 (satu) dan seterusnya.
12.Hotel Melati adalah hotel yang belum rnemenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel
Bintang 1 (satu).
13. Penginapan adalah bangunan yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan
untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan dipungut bayaran atau sebutan lain, dan tidak memenuhi persyaratan
sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja.
14.Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah
tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan pembayaran harian.
15. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang
menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja
untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lainnya.
16.Remaja adalah mereka yang berumur 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh
lima) tahun.
17. PengelolaiPimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin
sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha hotel dan
penginapan.
l8.Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha
bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata.
19.lzin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan
kegiatan/usaha hotel dan penginapan.
20. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup
perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi usaha hotel dan

-,--\

penginapan.
(2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hotel bintang dan melati.
(3) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan,
pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan hotel;
(4) Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penginapan dengan nama
apapun, pondok pariwisata dan penginapan remaja.
(5) Pembedaan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada
kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolalaan serta mutu pelayanan
sesuai persyaratan penggolongan pondok wlsata;

BAB III
BENTUK USAHA
Pasal 3

(1)Usaha hotel bintang 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT),
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, atau Yayasan.
i2) Usaha hotel bintang 3 {tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) berbentuk Perseroan Terbatas.
(3) Usaha hotel melati dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;
(4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat
berbentuk badan hukum atau perseorangan;
(5) Usaha pondok wisata wajib berbentuk usaha perseorangan.

BAB IV
PENGATURAN USAHA
Bagian Kesatu
Pengusahaan Hotel Bintang
Pasal 4
Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut
makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel
bintang.

Bagian Kedua
Penggolongan Hotel Bintang
Pasal 5

Hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda
bintang.

Pasal 6
(1) Persyaratan hotel bintang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh
asosiasi profesi yang sah.
Pasal 7
Piagam golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang
mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Hotel Melati
Pasal I
Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan.

Pasal 9
Modal Usaha hotel melati hanya dimiliki oleh Warga Negara lndonesia.

Bagian Keempat
Penggolongan Hotel Melati
Pasal 10
(1) Penggolongan hotel melati dinyatakan dalam piagam hotel melati.
(2) Penentuan, penetapan dan penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan oleh asosiasi
profesi yang sah.
Pasal 1'!

Piagam hotel melati sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 yang telah diperoleh harus
dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
Bagian Kelima
Pengusahaan Penginapan
Pasal 12
Modal usaha penginapan hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia.
Pasal 13
(1) Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.

(2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum
sebagai tambahan jasa.
(3i Pengusahaan penginapan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pondok Wisata
Pasal 14
Usaha pondok wisata hanya dapat diberikan kepada Warga Negara lndonesia.
Pasal 15

(1) Pengusahaan pondok wisata berupa penyediaan pelayanan penginapan.
(2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum
sebagai tambahan jasa.
(3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16

(1)Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang
disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai
fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan;
b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya
mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan telepon;
c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya
mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi,
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang
ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan:
a. tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
b. kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
c. telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon;
d. pelayanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.
(4) Ketentuan mengenai tanda pengenal sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penginapan Remaja
Pasal 17
(1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial.
(2) Tamu penginapan remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap
di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal tB
(1) Modal usaha penginapan remaja hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara lndonesia.
(2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Persetujuan Prinsip
Pasal 19

(1) Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan
persetujuan prinsip dari Bupati metalui DtSBUDPARHUBMANSIH.

harus memiliki

(2) Untuk mendapatkan

(3)
(4)

persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengelolalpimpinan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Kepala KP2SP-PM dengan mengisi formulir yang disediakan dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (t<TP) pemohon;
c. fotokopi akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
d. rencana tapak dan studi kelayakan, bagi usaha hotel.
Persetujuan prinsip tidak dapat dipindahtangankan.
Persetujuan prinsip paling lama selesai 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan
lengkap dan benar.

(5) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
(6) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip
pemegang izin belum memulai pembangunan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Persetujuan Prinsip
Pasal 20

(1) Pemohon mengambil
{2}

{3)

i4)
(5)

(6)

dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;
Apabila pengurusan dikuasakan maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang

dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau
penanggungjawab usaha.
Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat rangkap 3 (tlga).
Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh
pemohon;
Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan
untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan atau dilengkapi.
Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat
bermaterai cukup

resi

dan

1

(satu) rangkap ke
menyerahkan
DISBUDPARHUBMANSIH;
(7) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kelayakan izin usaha dan
menerbitkan berita acara pemeriksaan lapangan paling lama2 (dua) hari kerja.
(8) Setelah melalui pertimbangan Kepala DISBUDPARHUBMANSIH menerbitkan
persetujuan prinsip paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan
lapangan diterbitkan.
(9) Apabila setelah melakukan pertimbangan Kepala DISBUDPARHUBMANSIH tidak
menyetujui pemberian persetujuan prinsip maka Kepala DISBUDPARHUBMANSIH
wajib membuat laporan kepada Bupati melalui KP2SP-PM tentang alasan penolakan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan berkas diterima dari KP2SP-PM dan
paling lama (sembilan) hari kerja KP2SP-PM menyampaikan surat penolakan kepada
pemohon.
(10) Tata cara untuk mendapatkan perpanjangan persetujuan prinsip sama dengan tata cara
mengurus persetujuan prinsip baru serta melampirkan persetujuan prinsip yang lama.
penerimaan berkas

I

Bagian Ketiga
lzin Usaha
Pasal 21
(1) Setiap pengusahaan hotel berbintang, hotel dan penginapan harus memiliki izin usaha
yang diberikan oleh Bupati melalui KP2SP-PM dengan mengisi formulir yang disediakan
dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi KTP pemohon;
fotokopi persetujuan prinsip;
d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. fotokopi lzin [Vlendirikan Bangunan (lMB);

f

.

fotokopi lzin Gangguan (HO);

g. fotokopi piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel;
h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
berlaku.
(2) Persyaratan pendaftaran ulang.
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. izin usaha yang asli.
(3) Persyaratan penggantian izin usaha karena rusak:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. fotokopi izin usaha yang rusak;
d. dokumen pendukung lainnya.
(4) Persyaratan penggantian izin usaha karena hilang:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi identitas diri;
c. surat keterangan hilang dari pihak berwajib ;
d. dokumen pendukung lainnya.
(5) Persyaratan perubahan izin sama dengan persyaratan
melampirkan izin aslinya.

izin usaha baru

yang

dengan

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh lzin Usaha
Pasal 22
Tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Bupati ini adalah sebagai berikut :
(1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;
{2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang
bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau
penanggungjawab usaha.
(3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat rangkap 3 (tiga).
(4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang dialukan oleh
pemohon;
(5) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan
untuk dilengkapi.
(6) Berkas yang dinyatakan telah lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan
membuat resi penerimaan berkas.
(7) Berkas akan dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat
menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan dan selesai
paling lama2 (dua) hari kerja.
(8) KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
(g) Apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, maka KP2SP-PM akan
menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
berkas dinyatakan telah lengkap dan benar,
(10) Perubahan, pendaftaran ulang izin usaha selesai paling lama 3 {tiga) hari kerja.
(11) Pengurusan penggantian izin usaha karena rusak atau hilang selesai paling lama 2
(dua) hari.
Bagian Kelima
Masa Berlaku lzin Usaha
Pasal 23
(1) lzin usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin
tertulis dari Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 24

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat
diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Bupati melalui
KP2$P-PM.

Pasal 25
(1) lzin usaha yang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua jenis kegiatan penunjang
usaha hotel bintang.
(2) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel dan penginapan yang tidak menjadi bagian
dari izin usahanya wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembatalan Izin Usaha
Pasal 26

'-"

(1) lzin usaha dinyatakan batal apabila:
a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
b. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini;
d. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin Bupati,
e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;
tidak memenuhi ketentuan perubahan usaha;
g. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilanglhapus.
(2) Pernyataan tidak berlakunyaizin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu
mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

f"

Bagian Ketujuh
Perubahan lzin
Pasal 27
(1) Pemindahan atas kepemilikan hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis
kepada Bupati dengan melampirkan:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
b. fotokopi akta peralihan hak;
c. fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha pemilik baru.
(2) Dalam hal terjadinya perubahan nama hotel dan penginapan harus dilaporkan secara
tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
(3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan
wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.
Pasal 28

(1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas
maupun kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin
baru-

Bagian Kedelapan
Penggantian lzin Usaha
Pasal 29

(1)Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca,
pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui KP2Sp-pM
untuk mendapatkan penggantian.

(2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. surat keterangan hilang dari pejabat yang benrvenang bagi izin usaha yang hilang;
b. izin usaha hotel dan penginapan asli bagi yang izin usahanya tidak dapat terbaca lagi.
(3) Proses permohonan penggantian izin sama dengan proses permohonan penerbitan izin
usaha baru.
(4) lzin usaha pengganti, berlaku selama sisa waktu izin yang telah diberikan.
Pasal 30
(1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak lewat waktu aiau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan
penerbitan izin.
(2) Apabila telah lewat waktu pemohon tidak mengambil izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka izin dianggap tidak berlaku.
(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan
permohonan baru.
BAB Vt
KEWAJIBAN
Pasal 31
(1) Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya :
a. memenuhi dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
b. memberikan perlindungan dan pelayanan kepada tamu;
c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban umum;
d. memenuhi ketentuan peraturan perundangan menyangkut tenaga kerja, kegiatan
usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
e. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan
tempat usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang
ditemukan serta menyimpan barang sekurang-kurangnya selama 6 (enami bulan;
menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terusmenerus;
h. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala
DISBUDPARHUBMANSIH yang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setiap akhir tahun
takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang akan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala D ISBUDPARH U BMANSIH.
(2) Pengelola/pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang
melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berraku.
(3) Pimpinan usaha hotel biniang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain
berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menaati ketentuan operasional
pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu
yang ditetapkan oleh Bupati.

f.

Pasal 32
Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal
29 ayat (1) huruf b, pengelola/pimpinan hotel dan penginapan wajib:
a. menyediakan tempat penyimpanan barang berharga;
b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan
umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 33
Dalam hal penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal
30 huruf a, melampaui 6 (enam) hulan, pengelolalpimpinan usaha dapat melepaskan
tanggungjawabnya dan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

