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SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR {5 TAHUN 2014

TENTANG
PERTZINAN USAHA KARAOKE ATAU KAFE DI KAI3UPATE]T KEDIRI

DENGAN RAHilIAT TUHAN YANG TIAHA ESA

BUPATI KEDIRI'

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka lUenengah Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 - 2015, Visi-Misi Kabuparten Kediri Tahun 2011-2015

adalah tenrujudnya masyarakat Kabupaten Kedliriyang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan

Sejahtera yang berbasis pada 5 (lima) sektor utama pembangunan yaitu

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri perdagangan dan pariwisata yang

didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional ;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Izin Gangguan, setiap pelaku lJseha yang tempat usaha atau

kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau

gangguan wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;

bahwa sesuaihasil rapat koordinasidengan Polree Kediritanggal 19 Desember

2019, Nota Dinas dari Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu tanggal

9 Januari 2014 Nomor 503/0451418.6812014 perihal Penyusunan Peraturan

Bupatitentang Penataan Usaha Jasa Hiburan Karaoke dan Usaha Jasa Kafe di

Kabupaten Kediri, Berita Acara Hasil Rapat No,mor 110(ll/FKUBl2013 tanggal

24 Desember 2013 tentang Rapat Koordinasi FKUB Pembahasan Upaya

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Kediri

Tahun 2013 dan, Berita Acar:a Rapat Koordinarsi Tim Pemberi Pertimbangan

Perizinan Nomor 509t1671418.68t2114 tanggal 6 Pebruari 2014, maka perlu

mengatur perizinan usaha karaoke atau kafe di lGbupaten Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaner dirnaksud dalam huruf a, huruf

b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha

Karaoke atau Kab diKabupaten Kediri;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidarr Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

lndonesia;

d.

Mengingat : 1.
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3. Undang-Undano Nomor 12 Tahun 2002 tentang llak Cipta i

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

5. Undang-Undang Nomorl3 Tahun 2003 tentang Kotenagakerjaan :

6. UndangrUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir derrgan Undang-Undang Nomor 
.

12 Tahun 2OO8 ; 
'

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang ,'edagangan Orang ;

g. undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4966);

g. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ;

.lo. undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta ng Pembentukan Peraturan

Perundang-undafigan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintthan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupate n/Kota ;

12. Petaturan Mentari Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.87/HK.5O1A KP2O1O tentang Tata Carar Pendaftaran Usaha Jasa

Makanan dan Minuman

13. Peraturan Mentori Kebudayaan don Pariwisata Nomor

PM.91/}|K.5O1/MKP/2O1O tentang Tata Oara Pendaftaran Usaha

Penyelenggaraan Keghtan Hiburan dan Rekear'l;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Prcduk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabutletu Kcdiri Tahun 2011-2015 i

16. peraturan Dacnh Kabupaten Kediri Nomor 1l Tehun 201 I tentang Pajak

Daerah sebegaknbna beberapa kali diubah terakhlr dcngan Perati,lran Daerah

Kabupatsn Kcdlrl Nomor l?Tahun 2012 ;

17. Peraturan Dacnh Kabupaten Kediri Nomor 6 ]'ahun 2011 tentang Bangunan

Gedung;

18. peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi

lzin Mendlrlkan Bangunan ;

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentrang Retribusi

lzin Gangguan ;

20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutran Pajak Restoran ;

21. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Hiburan ;

22. peraturan Bupati Kedirl Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rehibusi

lzin Mendirikan Bangunan ;
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UEMUTUSKAN:

: PEMTURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERIZIN,AN USAHA KAMOKE ATAU

XNTE OI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri'

2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDaerahSebagaiunsur
penyelenggara Pemerintah Daerah'

3. BuPati adalah BuPati Kediri'

4. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh p€morintah daerah berdasarkan

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas'

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu'

5. Perizinan adalah pemberian legalitas keperda seseorang atau pelaku

. usaha/kegiatan lortontu, baik dalam bentuk izin meupun tianda dafiar usaha'

6. Usaha adalah seiiap tindakan atau kegiatan dalam bldang perekonomian yang

dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / laba'

7. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya

disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa

usahasenipertuniukan,arenapermainan,karaoke'sertakegiatanhiburandan

rekreasilainnyayangbertuiuanuntukpari'risata'tetapitidaktermasuk
didalamnYa wisata tirta dan sPa'

E.Usahajasamakanandanminumanyangselaniutnyadisebutusahapariwisata

adalah usaha penyediaan makanan dan min uman yang dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan untuk proses penrbuatan, penyimpanan dan/atau

penyajiannYa

g.KaraokeadalahUsahayangmenyediakantempatdanfasilitasmenyanyi

dengan atau tanpa Pemandu lagu.

10. Kafe adalah peyediaan makanan ringan dern minuman ringan dilengkapi

dengan peralatan dan perlengkapan uniuk proses pembuatan, penyimpanan

danpenyajiannya,didalaml(satu)tempattetapyangtidakberpindah-pindah-
,t 1. Pengusaha karaoke adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha

karaoke ;

12. Pengusaha kafe adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kafe;

13. Badan adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAII

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati irri adalah :

a. terwujudnya visi misi Kabupaten Kediri ;

b. terwujudnya kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam kegiatan

usahanya ;

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

d. meningkatkan pendapatan asli daerah;

e'sebagaidasarhukumpenerbitanperizinanusahakaraokedankafe;dan

f. sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha

karaoke dan kafe ;

BAB III
TATA CARA PERIZINAN U;SAHA

I(ARAOKE DAN IGFE:

Bagian Kesatu
Usaha Karaoke

Pasal 3

(1)Setiaporangataubadanyangakanmenyelenl;garakanusahakaraokewajib

mendaPatkan izin dari BuPati.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lzin Mendirikan Bangunan

(lMB) dan lzin Gangguan untuk usaha karaoke'

(3)UntukmemperolehlzinMendirikanBangunan(lMB)danlzinGangguan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fi,antor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu (KPPT) pemohon izin harus mengisi formulir permohonan bermeterai

cukt,p ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan

Camat setempat, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Fotokopi KTP penanggung jawab usaha ;

b. Fotokopi NPWP pribadilbadan usaha ;

c.Fotokopisuratkepemilikantanahatausuratpenguasaanhakatastanah;

d. Rencana teknis bangunan yang berupa siteplan, denah bangunan, gambar

situasi, disahkan oleh Dinas teknis yang menlbklangi ;

e. Perhitungan konstruksi untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai ;

f. Surat persetujuan/perjaniian/izin pemilik tanah, untuk bangunan yang

didirikan diatas tanah yang bukan haknya ;

g. Persetujuan tertulis dari lingkungan sekitar yiang diketahui dan disetujui oleh

RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama' Kepala Desa/Lurah dan Camat

setempat ;

h. Surat pernyataan tidak menyediakan pek,rrja seks komersial, narkoba,

minuman beralkohol dan tempat perjudian ;

i. Rekomendasi dari majelis Ulama lndonesia (MUl) dan Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kediri ;
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j. SPPUDokumen UKL-UPUDokumen AMDAL'

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diteliti' diverifikasi

dan dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi oleh tim

Pemberi Pertimbangan Perizinan'

(5) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya

izin mendirikan bangunan dan izin gangguan usaLha karaoke'

Bagian Kedua
UsaJralGfe

(1) setiap orang atau badan yang akan menyeklnggarakan usaha kafe wajib

mendaPattan azin dari Bupati.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah lzin Mendirikan Bangunan

(lMB) dan lzin Gangguan untuk usaha kais.

(3) Untuk mempeloleh lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dan lzin Gangguan

sebagaimana dlnakgud pada ayat (2), melalui N,antor Pehyanan dan Perizinan

Terpadu (KPPT) pemohon izin harus mengbl ftxmullr permohonan bermeterai

cukup ditandatangani obh pemohon dikeiahui olch Kepala Desa/Lurah dan

Camat sctcrnp.t, dengan dilampiri persyaratan scbrgal bcrikut :

a. Fotokopi KTP penanggungja,vab usahe;

b. Fotokopi NPt/llP pdbadi/badan usaha ;

c. Fotokopi surat kcpemilikan tanah atau sural pcnguasean hak atas tanah ;

d. Rencana teknb bangunan yang berupa sitelrhn, denah bangunan, gambar

situasi, diuhkan oleh Dinas teknis yang membHangl ;

e. Perhitungan konstruksi untuk bangunan lebltr darl I (satu) lantai ;

f. Surat persotuluan/peianjian/izin pemilik lanah, untuk bangunan yang

didirikan dhtes tanah yang bukan haknya ;

g. Persetuiuan tetangga yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan

Camat saternpat ;

h. SPPUDokumcn UKL-UPUDokumen AMDAL.

(4) Atas permohonan rebagaimana dimakeud pada ayat (3), diteliti, diverifikasi

dan dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan pomoriksaan lokasi oleh tim

pemberi perffmbengan perizinan.

(5) Hasil pemerlksaan lokasi sebagaimana dimal(sud pada ayat (4) diluangkan

dalam berita acara pemeriksaan sebagai behan psrtimbangan diterbitkannya ,

izin mendlrlkan bangunan dan izin gangguan usaha kafu.

(6) Tempat usaha kab sobagaimana dimaksud pada ayat (1) tktak boleh berupa

roorn/sekat-Sekat yeng tertutup.

Pasal 5

Bupati dalam menerbitkan izin sebagainiana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan

Pasal 4 ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabst yang ditunjuk.



Pasal6

(1) Setelah mendapatkan izin mendirikan bangunan (lMB) dan izin gangguan

sebagaimanadimaksuddalamPasal3danPllsal4,selaniutnyapemohon

mendaftarkan usaha karaoke atau kafe tersebut kepada Bupati melalui SKPD

yangditunjuk,untukmendapatkanTandaDaftarUsahaPariwisata(TDUP).

(2)TatacarapenerbitanTandaDaftarUsahaPariwisata(TDUP)karaokeataukafe

Sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturlrrbihlanjutdenganPeraturan

BuPati tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFE
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7
(1) Ketentuan penyelenggaraan usaha karaoke' meliputi :

a. Lokasi usaha tidak boleh berdekatan denoan tempat pendidikan dan

Peribadatan ;

b. Bangunan untuk usaha karaoke harus diberi peredam suara ;

c. Ruangan dalam usaha karaoke harus diberi s'ekat tfansparan/memakai kaca

Yang daPat dilihat dari luar;

d. Apabila ada pemandu lagu maka pemandu lagu tersebut harus berpakaian

. sopan;

(2) Ketentuan jam operasional usaha karaoke atau kafe mulai pukul '10.00 WIB

samPai dengan Pukul 24.00 WlB.

(3) Khusus untuk bulan romadhon jam operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

beruenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Pengusaha karaoke atau kafe, wajib :

a. menjaga norma agama, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal, ketertiban

umum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;

b. menjaga citra dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;

c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, ketenagakerjaan,

perlindungan anak dan perdagangan orang ;

d. memakai atau menggunakan software/hardware dan peralatan lainnya yang

asli sesuai peraturan perundang-undangan;

e. penggunaan lagu-lagu pada usaha karaoke harus mendapat lisensi dari

lembaga yang beMenang ;

f. memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-

undangan.



7

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 9

(1) Pengusaha karaoke atau kafe' dilarang:

a.menyediakanpekerjasekskomersial,nark()ba,minumanberalkoholdan

tempat Periudian ;

b.menyalahgunakantempatkaraokeataukafeuntukkegiatanyangtidak

bermoraldanmelanggarnormaagama,adatistiadat,budayadankearifan

lokal, ketertiban umum dan nilai-nilai yang hiclup dalam masyarakat'

(2) Tempai usaha kafe tidak boleh berupa roomlsekat-sekat yang tertutup'

BAB V
PEMBINMN DAN PENGAWASA].I

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

usaha karaoke atau kafe.

(2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD yang ditunjuk.

(3) Bupati dalam melakukan pennbinaan dan pengeweBan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat melibatkan MUl, FKUB dan lnstansi terkait.

BAB VI

SANKSI

Pasal 1 I

(1) Setiap orang atau badan usaha yang tempat ulche ateu kegiatannya tidak

memiliki izin sebagalmaia dimaksud dalam Pasal 3 eyat (1) dan Pasal 4 ayat

(1) dikenakan renksi sesuai peraturan perundarrg-uddangan yang berlaku ;

(2) Usaha karaoke atau kafe yang sudah bedzin yang tklak melaksanakan

ketentuan sobagafnana dimaksud delam Pasal 7 dan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I dan melanggar' lanengan sebagaimana dimaksud

dalam Paeal I dikenakan sanksi adminietratill rccuai peraturan perundang-

undangan.

(3) Sankei adminbhatf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

a. peringatan lisan ;

b. peringatan tetulis;

c. pembekuan izin usaha ;

d. pencabutan izin usaha.

(4) Peringatan tertulis sobagaimana diinaksud pada ayat (3) huruf b diberikan

paling banyak 3 (tiSa) kali b€rturut-turut dengan tenggang waktu masing-

masing 30 (tiga puluh) hari dengan suatu permaLsalahan yang sama.
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(5) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis ketiga telah berakhir dan tetap tidak

diindahkanmakaizinyangtelahditerbitkandapatdibekukanataudicabut.

(6) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pengusaha karaoke atau kafe yang tidall melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c) sampai dengan huruf (0 dan

yang melanggar larangan sebagaimana dimakliud dalam Pasal t huruf (a)

dikbnakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perrundang-undangan'

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Kantor

pehyanan perizinan Terpadu tanggat 9 Januari 2014 Nomor 503/o451418.6812014

perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan Usaha Jasa Hiburan

Karaoke dan Usaha Jasa Kafe di Kabupaten Kediri, Berita Acara Hasil Rapat

FKUB Nomor ll/Xlt/FKUBl2Olg tanggal 24 Desember 2013 tentang Rapat

Koordinasi Pembahasan Upaya Peningkatan l(etentraman dan Ketertiban

Masyarakat di Kabupaten Kediri Tahun 2013 dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor

503t1671419.AU2014 tanggal 6 Pebruari 2014 dengan .hasil peserta rapat

memutuskan konsep Peraturan Bupatitentang Penataan Usaha Karaoke dan Kafe

di Kabupaten Kediri dicermati dan dibahas pasal perr pasaldengan mengacu pada

peraturan perundang - undangan dan selaniutnya diaiukan untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahltan pengundangan Peraturan

Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 16 - 4 - 2014

BIJPATI KEDIRI,

ttd
. HAITYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 16 - 4 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI. SE. MM
Penata Tingkat I

NrP. 196703071 990031 008

t1


