
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
NOMOR 05 TAHUN 2002 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS PARIWISATA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARIMUN, 

 
 
Menimbang     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mengingat        

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 
 

c. 
 
 

 
 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, 
nayat dan bertanggungjawab berdasarkan 
ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
kewenangan Daerah Kabupaten mencakup 
kewenangan pengelolaan kawasan pariwisata, 
dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-
sumber perndapatan asli daerah di sektor 
hiburanj, dan kewenangan dalam memberikan izin 
terhadap bentuk-bentuk hiburan dalam kawasan 
khusus pariwisata; 

 
bahwa Kawasan Khusus Pariwisata terbuka 
terhadap perlintasan budaya domestik dan 
mancanegara serta potensial mendatangkan 
investasi dan keuangan komersial yang 
berdampak positif terhadap pendapatan asli 
daerah, dipandang perlu mengatur izin 
pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata di 
Kabupaten Karimun; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b 
diatas perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan 
Kawasan Khusus Pariwisata di Kabupaten 
Karimun; 
 
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra tangkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822); 
 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan 
 



4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 
 
Undang-undang Nomor  25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran 
negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 70); 
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah Nomor Kpts. 131.24.009 Tanggal 22 Maret 
2001 tentang Pelantikan Bupati Karimun.. 

 
 

     Dengan Persetujuan 
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2002. 

 
 

BAB  I 
 

KETETUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
a. Daerah adalah Kabupaten Karimun; 
  
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun; 

 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun; 

 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun; 



 
e. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Wisata termasuk Kepengusahaan Objek dan Daya Tarik wisata; 
 

f. Kawasan Kusus Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata 
dan Tempat Hiburan umum yang terletak di Kabupaten Karimun; 

 
g. Izin Pengelolaan adalah Izin Pengelolaan Kawasan Khusus 

Pariwisata dan Tempat Hiburan Umum; 
 

h. Hiburan adalah segala jenis pertunjukan dan atau keramaian, 
kesenian, olahraga, pusat kebugaran dan atau permainan, bagi yang 
berhak termasuk yang dapat dinikmati oleh pengunjung tertentu 
diruang khusus yang terlarang dimasuki pengunjung umum didalam 
areal Kawasan Khusus Pariwisata; 

 
i. Pengelola adalah investor yang memenuhi persyaratan 

menjadi Pengelola Kawasan Khusus Pariwisata dan Tempat Hiburan 
Umum; 

 
j. Tempat Hiburan Umum adalah yang didalamnya diadakan pula 

permainan-permainan Ketangkasan dan Hiburan serta permainan 
internet; 

 
k. Polisi Republik Indonesia disingkat POLRI adalah Polisi 

Republik Indonesia Resort Kepolisian Kepri Barat; 
 

l. Investor adalah penanggungjawab pendanaan pengelolaan 
Kawasan Khusus Pariwisata dan Tempat Hiburan Umum; 

 
m. Badan Hukum adalah Badan yang dibentuk oleh investor 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan kawasan 
Khusus Pariwisata dan Tempat Hiburan Umum. 

 
 

BAB II 
 

KEDUDUKAN, PENGELOLA DAN TEMPAT 
 

Pasal 2 
 
(1) Kawasan Khusus Pariwisata berkekdudukan sebagai unit kegiatan 

bidang kepariwisataan berada dibawah pembinaan Bupati atau 
pejabat lain yang ditunjuk. 

 
(2) Kawasan Khusus Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini dikelola oleh badan yang dibentuk khusus untuk keperluan 
itu. 

 
(3) Kawasan Khusus Pariwisata sebagaimana pada ayat (1) dan (2) 

pasal ini dibangun di Kabupaten Karimun diatas areal sekurang-
kurangnya seluas 100 hectare, dengan ketentuan sebagai berikut ; 
a. Jarak 5 km dari Pemukiman Penduduk; 
b. Berada disalah satu pulau Karimun, Kundur Moro. 



 
Pasal 3 

 
(1) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ialah 

pejabat yang memimpin unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah 
yang mengurusi kepariwisataan. 

 
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) berbentuk 

badan hukum perdata yang didirikan oleh investor dengan tujuan: 
 

a. Menyusun program, menggencarkan promosi untuk menarik 
pengunjung dan melaksanakan segala kegiatan hiburan; 

 
b. Mengapresiasikan corak budaya dunia yang beraneka ragam, 

melestarikan budaya nusantara dan budaya daerah; 
 

c. Memudahkan pengendalian dan penertiban terhadap dampak 
dari segala permainan berwatak judi gelap dan menfasiliyasi 
penyaluran hobi orang-orang kaya yang suka permainan 
pertaruhan, tidak untuk mengejar keuntungan; 

 
d. Meningkatkan infrastuktur bidang kepariwisataan untuk 

pemenuhan kebutuhan tempat rekreasi bermutu bagi seluruh 
masyarakat Kabupaten Karimun sebagaimana yang dimaksud 
pada pasal 7 ayat (7); 

 
e. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karimun. 
 

 
BAB III 

 
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN 

 
Pasal 4 

 
Pengelola sebelum memulai kegiatan hiburan dan keramaian 
didalam areal Kawasan Khusus Pariwisata, melengkapi persyaratan 
administrasi dengan surat izin. 
 

Pasal 5 
 
Surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan oleh 
bupati kepadal pengelola. 
 

Pasal 6 
 

Jenis-jenis izin pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata terdiri dari 
; 
a. Izin Prinsip; 
b. Izin Pengelolaan; 
c. Izin Khusus. 
 
 

 



 
Pasal 7 

 
(1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, 

diberikan kepada pengelola sebelum surat perjanjian kerjasama 
dibuat dan berlaku sebagai rekomendasi kepada pengelola 
dalam mengurus persiapan-persiapan teknis administrasi 
pengelolaan Kawsan Khusus Pariwisata 

 
(2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b 

Peraturan Daerah ini, diberikan kepada pengelola setelah surat 
perjanjian kerjasama antara Bupati dan Investor ditandatangani 
dan semua syarat adminstrasi dipenuhi. 

 
(3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c 

Peraturan Daerah ini, diberikan kepada pengunjung yang akan 
memasuki areal tertentu dalam Kawasan Khusus Pariwisata 
yang ditetapkan sebagai ruang terlarang untuk dimasuki 
masyarakat umum. 

 
(4) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini 

diberikan oleh Bupati. 
 

(5) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini 
diberikan oleh pengelola. 

 
(6) Areal tertentu dalam Kawasan Khusus Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) pasal ini tertutup untuk dimasuki oleh : 
a. Anak sekolah, pelajar dan mahasiswa; 
b. Penduduk Kabupaten Karimun; 
c. Pengawai Negeri Sipil serta Tentara Nasional Indonesia 

serta Polisi Republik Indonesia yang tidak sedang bertugas 
didalam areal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. 

(7) Pengunjung areal tetentu yang mendapat izin khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ialah : 
a. Wisatawan dari mancanegara serta domestik; 
b. Anggota tetap klub Kawasan Khusus Pariwisata dan; 
c. Orang lain yang mendapat izin khusus. 

 
(8) Didalam ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 

ayat (5) Peraturan Daerah ini orang dapat menikmati segala 
macam hiburan termasuk permainan yang dizinkan. 

 
(9) Setiap orang yang memasuki seluruh areal Kawasan Khusus 

Pariwisata wajib memiliki kartu tanda masuk. 
 

 
Pasal 8 

 
Surat Izin Pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diberikan untuk 
jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau selama-
lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan setelah jangka waktu itu berakhir, 
dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) tahun untuk tiap 
perpanjangan. 



 
BAB IV 

 
SYARAT-SYARAT KERJASAMA 

 
Pasal 9 

 
(1) Investor yang memenuhi syarat menjadi pengelola Kawasan 

Khusus Pariwisata wajib menyediakan lahan sekurang-
kurangnya 100 hectare yang sudah mempunyai bukti hak. 

 
(2) Lokasi Kawasan Khusus Pariwisata dibangun disalah satu lokasi 

di Kabupaten Karimun sesuai pada pasal 2 ayat 3. 
 

(3) Lokasi Kawasan Khusus Parieisata dubangun hanya disatu 
tempat. 

 
(4) Ketentuan penunjukan pengelola dan lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan 
Keputusan Bupati. 

 
Pasal 10 

 
Pengelola Kawasan Khusus Pariwisata oleh pengelola dilakukan 
atas kesepakatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian 
kerjasama antara Pemerintah Daerah dan investor. 
 

Pasal 11 
 
(1) Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 

10 Peraturan Daerah ini memuat kesepakatan yang menjadi hak 
dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan 
Kawasan Khusus Pariwisata. 

 
(2) Konstribusi hasil pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata 

diwujudkan dalam bentuk pajak dan atau retribusi kepada 
daerah serta dapat dalam bentuk bagi hasil keuntungan sesuai 
dengan kesepakatan. 

 
(3) Ketentuan perhitungan proporsi konstribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam surat perjanjian 
kerjasama. 

 
Pasal 12 

 
Pengelola diberi kewenangan menyelenggarakan semua jenis 
kegiatan didalam Kawasan Khusus Pariwisata setelah memenuhi 
semua persyaratan. 
 

Pasal 13 
 
(1) Pengelola Kawasan Khusus Pariwisata wajib menjaga ketertiban 

dan ketentraman masyarakat didalam dan disekitar lokasi 
Kawasan Khusus Pariwsata. 

 



(2) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban didalam lingkungan 
Kawasan Khusus Priwisata dilakukan oleh satuan pengamanan 
yang dibentuk oleh pengelola serta berada dalam sistem 
pengendalian dan pembinaan POLRI. 

 
(3) Dalam melaksanakan kegiatan, pengelola wajib tunduk pada 

ketentuan Peraturan Daerah dan semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB V 
 

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN 
 

Pasal 14 
 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peneglolaan Kawasan 
Khusus Pariwisata. 
 

Pasal 15 
 
(1) Apabila ditemukan permasalahan sebagai hasil pengawasan 

terhadap pengelolaan kegiatan Kawasan Khusus Pariwisata, 
bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan 
menyampaikan konsep penyelesaian dalam rapat kerja DPRD. 

 
(2) Kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 16 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dan 
pembinaan terus menerus kepada pengelola dalam menjamin 
kelansungan pelaksanaan fungsi dari Kawasan Khusus Pariwisata. 
 
 

BAB  VII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 23 
 
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 

sepanjang mengenai pelaksaannya, akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Buapti. 

 
(2) Semua peraturan perundang-undangan serta peraturan-

peraturan lain setingkat dan bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinayatakan tidak 
berlaku. 

 
(3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala 

peredaran kupon atau sejenisnya yang tidak memiliki izin dan 



atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, wajib 
dihentikan. 

 
BAB VIII 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 24 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. 
 
 

 
  

Disahkan di : Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal :  27  Mei  2002 
 
                     BUPATI KARIMUN 
 
                                   d.t.o 
 
        H. MUHAMMAD SANI 

 
 
 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun 
Nomor    05  Tahun 2002 
Tanggal 4 Juni 2002 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
 
                      d.t.o 
 
Drs. MUHAMMAD TAUFIK 
      Pembina Utama Muda 
          Nip. 090013135 
 


