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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

NOMOR     29    TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BERAU, 
 

Menimbang     : a.  bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan dan Peraturan pelaksanaannya telah menetapkan 
usaha akomodasi yang dibedakan atas hotel bintang dan melati 
yang didasarkan menurut jenis dan tingkat fasilitas yang 
disediakan, memerlukan   tindak lanjut pengaturannya ; 

b. bahwa jenis dan tingkat fasilitas hotel menjadi landasan  
untuk penggolongan kelas hotel yang memberikan gambaran 
tentang kualitas produk hotel baik secara fisik maupun pelayanan 
sebagai suatu upaya perlindungan kepada konsumen serta 
menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha perhotelan yang 
bertanggungjawab ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan                       
huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah 
tentang Penggolongan Kelas Hotel. 
 

Mengingat       :  1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat  II  di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BERAU 

dan 

BUPATI BERAU 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGOLONGAN KELAS 
HOTEL. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Berau. 

4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. 

5. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau. 

6. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI, adalah 
organisasi profesi perhotelan tingkat nasional yang dalam pelaksanaan fungsinya 
dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP PHRI). 

7. Pemilik/Pimpinan Hotel adalah seseorang yang ditunjuk mewakili badan hukum yang 
memiliki hotel atau pemimpin umum operasional hotel (manager) yang diberi kuasa 
oleh pemilik. 

8. Usaha Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau 
sebagian dari suatu bangunan/khususnya disediakan untuk keperluan konsumen 
yang memerlukan jasa pelayanan hotel. 
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9. Penggolongan Kelas Hotel adalah penjenjangan kelas hotel yang telah memenuhi 
persyaratan untuk ditingkatkan menjadi hotel bintang 1,2,3,4 dan 5. 

10. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu hotel baik 
yang berupa izin maupun sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis 
pemerintah untuk dapat beroperasi.  

11. Izin adalah persetujuan yang diberikan oleh instansi teknis pemerintah yang 
berwenang agar dapat mulai beroperasi atau berfungsinya suatu hotel. 

12. Sertifikat kelaikan adalah pernyataan secara tertulis atau dalam bentuk tanda segel 
atau bentuk lain oleh suatu instansi teknis pemerintah yang memiliki kewenangan 
untuk itu, atas suatu fungsi alat/ peralatan, prosedur, proses yang dinyatakan aman 
bagi keselamatan umum. 

13. Persyaratan teknis operasional hotel adalah komponen fisik, komponen pengelola 
dan komponen pelayanan hotel sebagai suatu kesatuan fungsi yang memberikan 
citra akan kualitas produk hotel, yang penilaiannya dilaksanakan oleh pemilik/ 
pimpinan hotel atau oleh organisasi profesi perhotelan tingkat daerah seperti PHRI. 

 
 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Maksud dan Tujuan Penggolongan Kelas Hotel : 

a. memberi gambaran bagi calon konsumen (tamu) tentang kualitas produk dan 
pelayanan hotel dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen ; 

b. terselenggaranya pengusahaan hotel yang bertanggung jawab ; 

c. memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen, masyarakat, dan 
lingkungannya. 

Pasal 3  
 

Termasuk dalam pengertian Usaha Hotel menurut Peraturan ini adalah Jenis Usaha 
Hotel dan Akomodasi lainnya dibawah ini yang dikelola oleh Swasta, Pribadi atau 
Perorangan Atau Pemerintah : 

a. Hotel penginapan/Pesanggrahan/Villa/Pondok Wisata dan perkemahan ; 

b.  Asrama Haji dan Rumah Pemondokan Mahasiswa dan Pelajar ; 

c.  Tempat Penginapan yang dikelola oleh Swasta/Pemerintah.  

 
 

BAB III 
 

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL 
 

Bagian Kesatu 
Jenis Golongan Kelas Hotel 

 
Pasal  4 

 

(1) Golongan kelas hotel terdiri atas : 

a. Golongan Kelas Hotel Bintang ; 

b. Golongan Kelas Hotel Melati. 
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(2) Golongan kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas  
5 (lima) penjenjangan kelas yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima). 

(3) Golongan kelas hotel melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdiri atas 
satu kelas sebagai hotel melati. 

 

Pasal 5 
 

(1) Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan 
dalam kriteria penggolongan kelas hotel. 

(2) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang 1 (satu) 
digolongkan ke dalam kelas hotel melati. 

(3) Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang, setelah 
memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 6 
 

(1) Setiap hotel bintang dan hotel melati dapat diberikan penghargaan (award) 
tambahan berupa tanda berlian. 

(2) Penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi                                 
aspek-aspek : 

a. ramah lingkungan ; 

b. sanitasi dan hygiene ; 

c. sumber daya manusia ; 

d. penggunaan produk dalam negeri ; 

e. pemberdayaan masyarakat setempat ; 

f. keamanan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan memperoleh penghargaan tambahan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Kriteria Golongan Kelas Hotel 
 

Pasal 7 
 

(1) Kriteria penggolongan kelas hotel didasarkan atas penilaian persyaratan dasar dan 
penilaian persyaratan teknis operasional. 

(2) Persyaratan teknis operasional meliputi komponen : 

a. fisik ; 

b. pengelolaan ; 

c. pelayanan. 

(3) Rincian kriteria penggolongan kelas hotel beserta penjelasan cara penilaian, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

(4) Rincian kriteria persyaratan dasar  penggolongan kelas hotel  sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

(5) Rincian kriteria persyaratan operasional penggolongan kelas hotel sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. 

(6) Formulir penilaian penggolongan kelas hotel yang dipergunakan untuk melakukan 
penilaian atas penggolongan kelas hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
Peraturan  ini. 
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Pasal 8 
 

(1) Penilaian terhadap unsur fisik yaitu tersedianya kelengkapan dan fungsi unsur fisik 
hotel yang mencakup aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan. 

(2) Termasuk dalam unsur fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu tersedianya 
fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat. 

(3) Penilaian terhadap manajemen pengelolaan yaitu kemampuan dalam mengelola 
untuk menjamin berfungsinya sistem administrasi dan teknik operasional hotel serta 
menjamin berfungsinya kelengkapan fisik. 

(4) Penilaian terhadap unsur pelayanan yaitu kemampuan dalam memberikan 
pelayanan yang meliputi prosedur atau tata urutan, kecepatan dan sikap perilaku 
yang mencerminkan budaya, adat istiadat Kabupaten Berau serta keramahtamahan. 

 

Bagian Ketiga 
Penilaian Golongan Kelas Hotel 

 
Pasal 9 

 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu hotel untuk ditetapkan golongan kelas 
hotelnya yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan umum, meliputi : 

a. Izin Usaha Hotel (bagi hotel yang telah beroperasi) ; 

b. Izin Mendirikan Bangunan ; 

c. Izin Gangguan (H.O) ; 

d. Izin AMDAL atau UPL/UKL atau SPPL sesuai ketentuan yang berlaku ; 

e. Sertifikat Kelaikan Lift (bila menggunakan lift) ; 

f. Sertifikat Kelaikan Listrik ; 

g. Sertifikat Kelaikan Boiler (bila menggunakan boiler) ; 

h. Sertifikat Kelaikan Alat Pemadam Kebakaran ; 

i. Sertifikat Laik Sehat Hotel ; 

j. Sertifikat Pemeriksaan Kualitas Air ; 

k. Pintu darurat (emergency exit). 

(2) Izin dan sertifikat terhadap persyaratan dasar dikeluarkan oleh instansi teknis 
pemerintah yang berwenang. 

(3) Ketentuan persyaratan dasar khususnya yang berkaitan dengan sertifikat kelaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap penetapan golongan 
kelas hotel melati. 

(4) Penilaian persyaratan teknis operasional dilakukan setelah seluruh persyaratan 
dasar dapat dipenuhi. 

 

Pasal 10 
 

(1) Komponen fisik, komponen pengelolaan dan komponen pelayanan masing-masing 
diberikan bobot penilaian, dengan perbandingan : 

a. komponen fisik dengan bobot 3 ; 

b. komponen pengelolaan dengan bobot 2 ; 

c. komponen pelayanan dengan bobot 5. 
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(2) Masing-masing komponen fisik, pengelolaan dan pelayanan terdiri dari kelompok 
unsur yang dikategorikan sebagai kelompok unsur yang menjadi persyaratan mutlak 
dan kelompok unsur yang menjadi persyaratan tambahan. 

(3) Komponen fisik, pengelolaan dan pelayanan terdiri dari kelompok unsur, kelompok 
unsur terdiri dari unsur terdiri dari sub unsur. 

(4) Tiap- tiap sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai fungsi  
dengan angka dalam rentangan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) berdasarkan 
rangkuman beberapa fungsi seperti : 

a. kenyamanan ; 

b. kebersihan dan penjagaan kesehatan (sanitasi dan hygiene) ; 

c. keselamatan (safety) ; 

d. jaminan keamanan (security) ; 

e. keramahan lingkungan ; 

f. nilai investasi ; 

g. sikap layanan (attitude) ; 

h. keterampilan (skill) ; 

i. teratur, tertib (orderly) ; 

j. ketepatan (akurasi) ; 

k. kecepatan (waktu). 

(5) Tiap-tiap sub unsur yang telah ditetapkan angkanya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dilakukan penilaian terhadap kondisi fungsinya yaitu baik, sedang, atau 
buruk yang masing-masing dinyatakan dengan angka 10 untuk kondisi baik, angka 
6 untuk kondisi sedang, dan angka 2 untuk kondisi buruk. 

(6) Hasil akhir untuk menetapkan golongan kelas hotel diperoleh dengan : 

a. mengalikan angka nilai fungsi setiap sub unsur dengan angka kondisi setiap  
sub unsur ; 

b. menjumlahkan angka hasil perkalian untuk setiap sub unsur pada huruf a ; 

c. membagi jumlah angka hasil perkalian huruf b dengan banyaknya  sub unsur 
pada huruf a, sehingga diperoleh angka rata-rata dari suatu unsur ; 

d. angka rata-rata kelompok unsur adalah penjumlahan angka kelompok unsur 
dibagi dengan jumlah unsur ; 

e. angka rata-rata komponen adalah penjumlahan angka kelompok unsur dibagi 
jumlah kelompok unsur ; 

f. angka hasil akhir golongan kelas hotel adalah penjumlahan setiap angka 
komponen setelah dikalikan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 pada ayat (1) lalu dibagi dengan 10 (sepuluh). 

(7)    Terhadap hotel yang dalam penilaian hasil akhir belum mencapai angka minimal 
dari suatu golongan kelas hotel (bintang) tertentu dapat diberikan toleransi angka 
maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari angka minimal yang ditentukan, 
untuk tetap digolongkan ke dalam kelas hotel bersangkutan. 

  

Pasal 11 
 

(1) Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan kelas 
hotelnya, diharuskan memperbaiki dan atau memenuhi kekurangan yang ada, 
paling lambat 6 (enam) bulan untuk persyaratan yang bersifat mutlak dan 1 (satu) 
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Tahun untuk persyaratan yang bersifat tambahan terhitung dari saat penetapan 
golongan kelas hotel tersebut. 

(2) Perbaikan dan atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 
dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/ 
pimpinan hotel dan menjadi lampiran dari penetapan golongan kelas hotel tersebut. 

 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penilaian 

 
Pasal 12 

 

(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk semua hotel wajib 
diperiksa. 

(2) Persyaratan dasar yang berupa izin-izin sebelum mulai beroperasinya hotel yang 
bersangkutan, harus dilakukan pencocokan kembali antara salinan izin (fotocopy) 
dengan izin asli yang dimiliki oleh pemilik hotel pada awal pemeriksaan. 

(3) Persyaratan dasar yang berupa sertifikat kelaikan alat atau prosedur atas 
beroperasinya hotel, sesuai dengan jenis sertifikat wajib diperiksa secara berkala 
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 13 
 

(1) Pemeriksaan teknis atas sertifikat kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilaksanakan oleh instansi teknis pemerintah di tingkat Propinsi atau Kabupaten/ 
Kota dibawah koordinasi Gubernur. 

(2) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan telah dipenuhinya persyaratan yang 
ditentukan maka diterbitkan sertifikat kelaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(3) Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, maka instansi teknis terkait 
melalui Gubernur wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik/pimpinan 
hotel tentang kekurangan yang harus diperbaiki dalam batas waktu tertentu. 

(4) Gubernur dapat menunjuk pejabat khusus untuk melaksanakan pengawasan 
berkala atas kondisi persyaratan dasar, khususnya yang berhubungan dengan 
sertifikat kelaikan. 

Pasal 14 
 

(1) Penilaian atas persyaratan teknis operasional yang berupa komponen fasilitas  
fisik, komponen pengelolaan, komponen pelayanan pada dasarnya menggunakan 
prinsip penilaian sendiri (self assesment) oleh masyarakat, yaitu : konsumen dan 
pengusaha atau melalui suatu lembaga independen. 

(2) Sebelum terbentuknya lembaga independen yang berasal dari masyarakat sendiri, 
maka penilaian dilakukan oleh pemilik/pimpinan hotel sendiri yang dibantu oleh 
asosiasi profesi perhotelan tingkat nasional yaitu PHRI sebagai organisasi profesi 
perhotelan yang ada pada saat Peraturan ini ditetapkan. 

 

Pasal 15 
 

(1) Dalam melaksanakan penilaian sendiri oleh pemilik/pimpinan hotel, harus 
mengedepankan objektivitas sebagai tanggung jawab moral, untuk memberikan 
gambaran kepada calon konsumen (tamu yang akan menginap) tentang kualitas 
produk hotel secara menyeluruh. 
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(2) Penilaian menggunakan formulir penilaian golongan kelas hotel yang telah 
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). 

(3) Untuk lebih meningkatkan objektivitas dan meningkatkan peran serta konsumen 
(tamu) dan sebagai umpan balik, pemilik/pimpinan hotel, agar : 

a. melaksanakan sistem penilaian aktif oleh tamu (guest comment, pilihan 
karyawan terbaik dan lain-lain); 

b. melaksanakan penilaian oleh tamu tak dikenal (mystery guest) atau bentuk lain 
yang sejenis. 

(4) Dalam hal pemilik/pimpinan hotel belum mampu melaksanakan penilaian sendiri, 
dapat meminta bantuan PHRI untuk melaksanakan penilaian. 

 

Pasal 16 
 

(1) Dalam melaksanakan bantuan penilaian golongan kelas hotel terhadap 
pemilik/pimpinan hotel baik yang telah menjadi anggota PHRI maupun yang belum 
menjadi anggota, PHRI harus melaksanakan fungsi pembinaan baik dalam rangka 
pembinaan anggota maupun dalam rangka pembinaan profesi dan peningkatan 
kualitas produk perhotelan. 

(2) PHRI dapat membentuk Tim Penilai golongan kelas hotel untuk melaksanakan 
bantuan penilaian golongan kelas hotel. 

(3) Tim Penilai PHRI melaksanakan golongan kelas hotel yang belum mampu 
dilaksanakan oelh pemilik/pimpinan hotel. 

(4) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, Tim Penilai PHRI dapat melaksanakan 
penilaian atas hotel yang telah dinilai oleh pemilik/pimpinan hotel baik diminta 
maupun tanpa diminta, guna menyampaikan penilaian pembanding (second 
opinion). 

(5) Apabila terdapat perbedaan hasil peniaian antara pemilik/pimpinan hotel dengan 
Tim Penilai PHRI, maka digunakan untuk penetapan golongan kelas hotel adalah 
hasil dari pemilik/pimpinan hotel, dengan ketentuan bahwa pemilik/pimpinan 
hotel,dengan ketentuan bahwa pemilik/pimpinan hotel wajib memperhatikan catatan 
yang diberikan oleh Tim Penilai PHRI. 

(6) Untuk meningkatkan pembinaan dan memudahkan pemberian bantuan kepada 
hotel, PHRI dapat membentuk Tim Penilai Daerah, yang susunan dan 
keanggotaannya diatur tersendiri oelh PHRI. 

 

Pasal 17 
 

(1) Penetapan akhir golongan kelas hotel dilakukan dengan penggabungan hasil 
penilaian persyaratan dasar dengan hasil penilaian teknis operasional hotel. 

(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dengan pemilik 
hotel/pimpinan hotel dan Tim Penilai PHRI dalam penetapan akhir golongan kelas 
suatu hotel. 

 

BAB IV 
 

PENETAPAN GOLONGAN KELAS HOTEL 
 

Pasal 18 
 

(1) Golongan kelas hotel ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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(2) Tanda penetapan golongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), 
diberikan dalam bentuk : 

a. Sertifikat golongan kelas hotel. 

b. Stiker. 
 

 BAB V 
 

SANKSI 
 

Pasal 19 
 

(1) Apabila hasil pemeriksaan atas persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (3), pemilik/pimpinan hotel dikenakan teguran tertulis pertama. 

(2) Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan belum dilakukan perbaikan, 
maka kepada pemilik/pimpinan hotel diberikan peringatan tertulis kedua. 

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua pemilik/pimpinan hotel 
belum melakukan perbaikan, maka penetapan golongan kelas hotel dapat ditunda 
sampai dapat dipenuhinya perbaikan dimaksud. 

(4) Apabila perbaikan terhadap persyaratan dasar yang membahayakan keselamatan 
dan kepentingan umum, Gubernur dapat menutup sementara beroperasinya hotel 
bersangkutan sampai perbaikan selesai dilaksanakan. 

(5) Terhadap hasil pemeriksaan  atas persyaratan teknis operasional, pemilik/pimpinan 
hotel wajib melaksanakan perbaikan dan atau memenuhi kekurangan dalam batas 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1). 

(6) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum dilakukan 
perbaikan, maka penetapan golongan kelas hotel dapat ditinjau kembali untuk 
diturunkan setingkat lebih rendah. 

 

BAB VI 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 20 
 

(1) Dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan ini , hotel 
yang ada baik dengan tanda bintang maupun dengan tanda melati, harus sudah 
menyesuaikan dengan kriteria penggolongan kelas hotel yang ditetapkan dalam 
Peraturan ini. 

(2) Bagi hotel bintang yang masa berlaku sertifikat penggolongan kelas hotelnya telah 
berakhir pada saat Keputusan ini ditetapkan, penggolongan hotelnya tetap berlaku 
sampai dengan dilakukannya penilaian ulang sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini. 

 
BAB VII 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 21 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau 
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hotel Melati dinyatakan tidak berlaku. 



- 10 - 
 

 

Pasal 22 
 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan 
Bupati. 

Pasal 23 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ditetapkan di Tanjung Redeb 
       pada tanggal   29  Desember  2011 

 
BUPATI BERAU, 

 
                                                                                                                ttd 
 

H. MAKMUR HAPK 
 
 
 

  Diundangkan di Tanjung Redeb 
  pada tanggal   29   Desember   2011 

 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH, 
 
                      ttd 
 
         SUPARNO KASIM 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 29 
 


