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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

a. bahwa peningkatan pelayanan di bidang penzlnan merupakan sebuah
keharusan bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pengaturan dan
'pengawasan atas kegiatan pemanfaalan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terlentu sebagai upaya untuk
melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian Iingkungan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang
Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, maka peraluran daerah di bidang
Retribusi Perizinan Tertentu di I<abupaten Bangkalan perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b diatas, perlu menetapkan Relribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan
Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupalen dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang.Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukum Acara' Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indon;~a Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 lentang Pedoman Teknis Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor
53,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4389);
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5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

6. 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
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

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

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

12. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

15. Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

16. Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlang Bangunan Gedung;
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17. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraluran Pemerinlah Nomor 34 Tahun 2006 lenlang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 lentang Ijin

Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan

Induslri;

20. Kepulusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 lenlang
Penyelenggaraan Angkulan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

21. Peraluran Menleri Kelaulan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007
lenlang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

22. Peraluran Menleri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 lenlang Izin
Mendirikan Bangunan;

23. Peraluran Menleri Kelaulan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008
lenlang Usaha Perikanan Tangkap;

24. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 lenlang Pedoman
Penelapan Izin Gangguan di Daerah

25. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tenlang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinlah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);

26. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tenlang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/0);

27. Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 lenlang
Organisasi dan Tala Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupalen Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/0).

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupalen Bangkalan.
2. Pemerinlah adalah Pemerinlah Pusat.
3. Pemerinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten Bangkalan.
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4, Dewan Perwakilan Rakyal Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah Kabupalen Bangkalan.

5. Kepala Daerah adalah Bupali Bangkalan.
6. Pejabal adalah pegawai yang diberi lugas lertenlu di bidang relribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerinlah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi alau Badan yang dimaksudkan
unluk pembinaan, pengaluran, pengendalian dan pengawasan alas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana,sarana atau fasilitas lertentu guna melindungi
kepenlingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Insenlif Pemungulan adalah insenlif yang diberikan kepada Aparat
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang
ditujukan untuk peningkatan kesejahleraan Aparat Pemungul Relribusi
dalam rangka meningkalkan penerimaan Relribusi Daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan kesaluan,
baikyang melakukanusahamaupunyang lidak melakukanusahayang melipuli
perseroan lerbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi,dana pensiun,persekutuan,perkumpulan,yayasan,organisasi
massa, organisasisosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usahatetapdan bentukbadanlainnya.

12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MBadalah Perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk
kegiatan meliputi: Pembangunangedung baru, dan/atau prasarana bangunan
gedung, Rehabilnasilrenovasibangunangedung danlatau prasaranabangunan
gedung, meliputi pelestarian/pemugaran.1MBsebagai pengesahan dokumen
rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk
dapat memulai pelaksanaan kontruksi bangunan gedung dan merupakan
prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilttas kota yang meliputi
penyambunganjaringan listrik,air minum,telepondan gas.

13. Pemohon adalah orang atau B3dan Hukum, kelompok orang atau
perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan
Gedung kepada Pemerintah Daerah, atau kepada Pemerintah, untuk
bangunan fungsi khusus.

14. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

15. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
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28. Penangkapan Ikan adalah kegialan unluk memperoleh ikan di perairan
yang lidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alai alau cara apapun,
lermasuk kegialan yang menggunakan kapal unluk memual, mengangkul,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/alau
mengawelkannya.

29. Nelayan adalah orang yang mala pencahariannya melakukan penangkapan
ikan.

30. Pelani ikan adalah orang yang mala pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

31. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan lermasuk biola perairan lainnya.
32. Kapal Perikanan adalah kapal alau Perahu alau alai apung lainnya yang

dipergunakan unluk melakukan penangkapan ikan.
33. Perluasan Usaha Penangkapan adalah penambahan jumlah kapal

Perikanan dan alau penambahan jenis kegialan usaha yang berkailan,
yang belum lercanlum dalam ijin usaha Perikanan.

34. Perluasan usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan
dan alau penambahan jenis kegialan usaha yang berkailan, yang belum
lercanlum dalam IUP.

35. Perluasan Usaha Pengolahan Ikan adalah penambahan unil dan alau
penambahankegialanusahayangberkailan,yangbelumlercanlumdalam IUP.

36. Rumpon adalah alai banlu penangkapan ikan yang dipasang dan
dilempalkan pada peraiaran laut.

37. Usaha penangkapan adalah Penangkapan ikan di laul dan alau perairan
umum.

38. Nelayan Andon adalah Nelayan yang berpindah-pindah lempal baik dalam
kegialan operasi penangkapan ikan maupun pemasaran hasil langkapan
pada wilayah dan waklu-waklu lerlenlu.

39. Wajib Relribusi adalah orang pribadi alau Badan yang menurul peraluran
perundang-undangan relribusi diwajibkan unluk melakukan pembayaran
relribusi, lermasuk pemungul alau pemolong relribusi lerlenlu.

40. Masa Relribusi adalah sualu jangka waklu lerlenlu yang merupakan balas
waktu bagi Wajib Retribusi unluk memanfaatkan jasa dan perizinan terlentu
dari Pemerintah Daerah.

41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkal SSRD, adalah
bukli pembayaran alau penyeloran relribusi yang lelah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau lelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempal pembayaran yang dilunjuk oleh Kepala Daerah.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah sural ketelapan relribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang lerutang.

43. Surat Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya disingkal
:~. SKRDLB, adalah sural kelelapan relribusi yang menenlukan jumlah

kelebihan pembayaran relribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang alau seharusnya tidak terulang.

44. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkal STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administralif berupa
bunga dan/atau denda.
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Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat
SPdORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk
melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal2

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.

BAB III
JENIS-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis Reribusi Perizinan Tertentu

Pasal3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan;
C. Retribusi Izin Trayek;dan
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal4

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas
Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk
mendirikan suatu bangunan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang,
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB). koefisien luas
bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan
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penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi
syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. bangunan gedung fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura,

Kelenteng, pondok pesantren dan tempat ibadah lainnya); dan
b. bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali

bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk
pelayanan jasa umum dan pelayanan jasa usaha.

Pasal5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pemberian
izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal6

Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan di Wilayah Daerah
dengan ketentuan:
a. pengajuan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon;
b. penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai yang memenuhi persyaratan

sesuai Keterangan Rencana Kabupaten/lzin Amplop Ruang;
c. pengajuan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan

kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen

administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta
persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;

e. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum
memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapil
diperbaiki;

f. penetapan besamya Retribusi dan pembayaran Retribusi;
g. penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Daerah;
h. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana

teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
i. penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh pemohon.

Pasal7

(1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu
wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

(2) Persyaratan administrasi dokumen untuk pemohon izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Status hak atas tanah;
b. Status kepemilikan bangunan gedung (nama,aiamat, tanggal lahir,

pekerjaan;
c. Dokumen terkait : Rekom AMDAUUKUUPL.
d. Status, Letak dan Luas Tanah;
e. Jenis dan Fungsi Bangunan yang direncanakan;
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f. Surat Keterangan Kabupatenllzin Amplop Ruang pada lokasi
bersangkutan;

g. Gambar Rencana Bangunan secara rinci serta konstruksi bahan-bahan
yang dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan;dan

h. Persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan.
(3) Izin Mendirikan Bangunan dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau dapat

dengan menunjuk penanggungjawab perencanaan selaku pelaksana
pengurusan permohonan yang resmi (authorized person) dengan surat kuasa
bermaterai secukupnya.

(4) Untuk bangunan umum dan bar.gunan tidak sederhana harus mendapatkan
persetujuan dari tetangga sekitar diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat
setempat.

(5) Apabila ada tetangga yang keberatan dan tidak menyetujui terhadap rencana
bangunan yang dimaksud pada ayat (4), harus mencantumkan alasan-alasan
yang jelas secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim
Koordinasi Perizinan dalam pengambilan keputusan.

(6) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dalam mengkaji alasan
tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta
berpedoman pada asas kepatutan yang berlaku, apabila alasan keberatan
tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas
kepatutan, maka Tim merekomendasikan hasil kajian di lapangan dengan
membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada pemohon izin,
kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk selanjutnya Pemerintah
Daerah dalam hal ini Instansi Penyelenggara Perizinan memproses
permohonan dan menerbitkan izin.

Pasal8

(1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan
izin tidakmengalami perubahan.

(2) Jangka Waktu Pengurusan Izin ditetapkan paling lama 45 (empat puluh lima)
hari terhitung sejak persetujuan dokumen administratif maupun teknis
termasuk hasil pertimbangan dari tim ahli.

Pasal9

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pemberian
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1) apabila:
a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pelaksanaan pekerjaan bangunan
belum dimulai;

b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan
pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;

c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang
berlaku.
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(2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan
kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah
terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40
(empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal10

Tingkat Penggunaan Jasa atas Pelayanan Perizinan 1MB menggunakan index
berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta
index untuk parasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas
penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan Objek Retribusi 1MB
Gedung maupun Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal11

(1) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi:
a. komponen retribusi dan biaya;

1). Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegia
tan pembangunan baru, rehabilitasilrenovasi dan pelestarian/pemuga
ran atau:

2). Retribusi administrasi 1MBmeliputi pemecahan dokumen iMB, pembu
tan duplikaUcopydokumen 1MByang dilegalisasikan sebagaipenggan
ti dokumen 1MByang hilang/rusak, pemutakhiran data atas permohon
an pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya;
dan

3). Retribusi Penyediaan formulir permohonan 1MB,termasuk biaya pen-
daftaran bangunan gedung.

b. perhitungan besarnya retribusi;
1). Besarnya Retribusi dihitung dengan penetapan ;

a). Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada
butir a 1). atau butir a 2). ditetapkan sesuai permohonan yang
diajukan.

b). Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru
rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi
perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan
pelestarian/pemugaran;dan

c). Volume/Besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk
bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung.

2). Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :
a). Pembangunan Bangunan Gedung baru;
b). RehabilitasilRenovasi, Pelestarian/Pemugaran;dan
c). Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung.

(2) Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf C yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal12

(1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi, rneliputi:
a. penetapan indeks;
b. skala indeks; dan
c. kode.

(2) Penetapan Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai factor pengalih terhadap
harga satuan retribusi untuk rnendapatkan besarnya retribusi meliputi:
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung

ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf B berdasarkan
fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan
spesifikasi pada tingkat kompleksitas, permanensi, resiko kebakaran,
sonasi gempa kepadatan bangunan, ketinggian/jumlah lantai,
kepemilikan bangunan gedu:lg:

b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan
gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung
sebagaimana dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan
berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan
kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana
tersebut dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, guna ketertiban
administratif dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks retribusi 1MB
Bangunan Gedung maupun prasarana Bangunan Gedung sebagaimana
tersebut dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal13

Harga satuan (tarif) Retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan
pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian.

Pasal15

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat izin mendirikan bangunan diberikan.
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Pasal16

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waklu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal17

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi alas Izin
Gangguan.

(2) Obyek Relribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi alau Badan yang
dapal menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-

" menerus unluk mencegah lerjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban Iingkungan, dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
tempal usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah alau
Pemerintah Daerah.

Pasal18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin
garigguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal19

(1) Kriteria Gangguan dalam izin gangguan terdiri dari :
a. Iingkungan;
b. sosial masyarakat; dan
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap Iingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan
gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gagngguan terhadap social kemasyarakatan sebgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melipuli terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau
ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi anacaman terhadap :
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di

sekitar lokasi usaha.



,.
•

" .
, "

'. ,

13

Pasal20

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha diwilayah
daerah wajib memiliki izin gangguan keeuali :
a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industry, kawasan berikat dan

kawasan ekonomi khusus;
b. usaha mikro dan keeil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil

yang dampak kegiatan ushanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal21

(1) Untuk mengajukan Izin Gangguan, Pemohon harus :
a. mengisi formulir permohonan izin;
b. melampirkan foto copy permohonan dan akta pendirian usaha bagi

perusahaan yang berbadan hukum;
e. melampirkan foto copy status kepemilikan tanah.

(2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat :
a. nama dan alamat penanggurigjawab usaha/kegialan;
b. nama dan alamat perusahaan;
e. bidang usaha/kegiatan;
d. lokasi kegiatan;
e. luas usaha;
f. nomor lelepon perusahaan;
g. kelersediaan sarana dan prasarana leknis yang diperlukan dalam

menjalankan usaha; dan
h. pernyataan permohonan izin lenlang kesanggupan memenuhi kelenluan

peraluran perundang-undangan.

Pasal22

(1) Unluk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang
bersangkulan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Daerah atau pejabal yang dilunjuk dengan mengisi formulir yang dilelapkan.

(2) Kepala Daerah alau pejabal yang dilunjuk selambal-Iambalnya 15 (lima
belas) hari sejak dilerimanya perrnohonan izin yang sudah lengkap
persyaralannya, dapal disetujui alau menolak permohonan lersebul disertai
dengan alasannya.

Pasal23

(1) Seliap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam
hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkalan gangguan dari
sebelumnya sebagai akibal dari :
a. perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasilas usaha;
e. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/alau
d. perubahan waktu alau duarasi operasi usaha.
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(2) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya
setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan
perubahan izin.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi
oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.

Pasal24

Penmohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditolak apabila tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Gangguan
(Hinder Ordonantie) Staatblad tahun 1926 nomor 226 sebagaimana telah terakhir
dirubah dengan Staadblad tahun 1940 nomor 450, serla apabila tidak sesua!
dengan syarat sebagai berikut :
a. adanya syarat dan I atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
b. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
d. kondisi ruang kerja yang tidak terlib dan membahayakan keselamatan atau

kesehatan kerja.

Pasal25

(1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut
masih berjalan.

(2) Terhadap pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat
dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh instansi terkai!.

(4) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas
waktu berlakunya izin gangguan.

(5) Izin bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diperpanjang
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan berlaku
dengan jangka waktu sesuai izin awa!.

(6) Sentuk perizinan bersyarat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah.

"

Pasal26

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh

persetujuan dari Kepala Daerah;
c. tidak melaksanakan daftar ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2);
d. melanggar peraturan perundang-undangan;
e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada

keterangan yang tidak benar;
f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
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g, adanya realisasi rencana pembangunan sarana urnurn alau
pengembangan/pembangunan Kola;

h. adanya perubahan kepemilikan usaha;
i. lidak sesuai dengan perizinan yang lelah dilerbilkan.

Pasal27

(1) Seliap keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, c. e dan h
apabila ingin lelap melanjulkan usahanya wajib mengajukan kembali
permohonan izin gangguan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) selambal-Iambatnya
1 (salu) bulan sejak langgal lerjadinya perubahan keadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal28

(1) Pemegang izin gangguan, berhak melakukan kegialan usahanya sesuai
dengan izin yang lelah diberikan.

(2) Pemegang izin Gangguan, wajib :
a. bertanggung jawab alas segala akibal yang limbul dari pelaksanaan izin

yang diberikan;
b. memasang pial nomor izin dan turunan surat izin lempal usahanya pada

dinding depan yang mudah lerbaca;
c, melaksanakan kelenluan-kelenluan sebagaimana dialur dalam izin yang

diberikan dan peraluran perundang-undangan lainnya yang berlaku;
d. memberilahukan secara lertulis kepada Kepala Daerah apabila pemegang

izin menghenlikan alau menulup kegialan usahanya.

Pasal29

(1) Tingkat penggunaan jasa dihilung berdasarkan perkalian anlara luas ruang
lempat usaha, dan indeks lokasi serta indeks gangguan.

(2) Penenluan indeks dilelapkan lebih lanjul dalam slruklur dan besarnya larip
retribusi.

Pasal30

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada lujuan untuk menutup sebagian atau sarna dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal31

(1) Slruklur tarif Retribusi didasarkan pada luas tempal usaha sesuai bidang
usahanya.
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(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada perhitungan dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal32

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan
diberikan.

Pasal33

Masa berlaku izin adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 34

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin
trayek.

(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.

Pasal35

Subyek Retribusi adalah Badan yang memperoleh Izm untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau
beberapa trayek tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal36

(1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha yang akan melakukan usaha mobil
penumpang umum di Daerah diwajibkan memiliki Izin Taryek.

(2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik
dan atau pengusaha mobil penumpang umum harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Pasal37

(1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berlaku selama 5
(lima) tahun dan untuk pengendalian dan pengawasan diberikan kartu
pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

(2) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin trayek harus diajukan
selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
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Pasal38

Permohonan izin trayek atau permohonan pembaharuan izin lrayek dapat dilolak
apabila:
a. tidak memenuhi tala cara dan persyaralan sesuai dengan kelenluan yang

berlaku;
b. pemohon memberikan kelerangan palsu;
c. pemberian izin lrayek lersebul dapal mengganggu keseimbangan antara

kebuluhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan.

Pasal39

(1) Perselujuan dan penolakan izin lrayek diberikan dalam jangka waktu
selambal-Iambalnya 14 (empal belas) hari selelah permohonan diterima
secara lengkap.

(2) Penolakan permohonan izin lrayek sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
diberikan secara lertulis disertai alasan penolakan.

. Pasal40

Izin lrayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayal (1) dinyalakan lidak
berlaku apabila:
a. telah habis masa berlakunya izin lrayek dan lidak diperpanjang lagi;
b. atas perminlaan pemegang izin lrayek;
c. pemindahan hak alas izin trayek kepada pihak lain lanpa persetujuan Kepala

Daerah alau pejabal yang dilunjuk.

Pasal41

(1) Izin insidenlil adalah IZln yang dapal diberikan kepada pemilik dan/alau
pengusaha mobil penumpang umum yang lelah memiliki izin lrayek unluk
menggunakan kendaraan bermolor cadangannya menyimpang dari izin
lrayek yang dimiliki.

(2) Izin insidenlil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan unluk
kepenlingan menambah kekurangan angkulan pada waklu keadaan lertenlu
seperti lebaran, Iiburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan
sejenis.

(3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hanya diberikan unluk
satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas)
hari.

(4) Untuk seliap penerbilan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau
pejabal yang dilunjuk.

Pasal42

(1) Pemindahan hak alas izin lrayek dinyatakan sah setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabal yang ditunjuk.



.. 18

(2) Apabila pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang dilunjuk, maka
pemindahan hak dianggap lidak sah dan izin trayek dicabut.

Pasal43

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan larif relribusi izin lrayek didasarkan
pada lujuan unluk menutup sebagian alau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkulan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin. pengawasan dilapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

Pasal44

Tingkat penggunaan jasa diukur l.erdasarkan jenis izin, jenis kendaraan dan
kapasitas tempal duduk.

Pasal45

Besar tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayal (1)
yailu sebagaimana lercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
lidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini.

Pasal46

Relribusi yang lerulang dipungut di wilayah Daerah lempal izin lrayek diberikan.

Pasal47

Masa Relribusi adalah jangka waklu lertentu yang merupakan batas waktu bag!
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek.

, Bagian Kelima
Relribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal48

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan pemberian perizinan usaha perikanan.

(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan hak
untuk melakukan usaha perikanan dan tidak mempekerjakan tenaga asing
danfatau menggunakan modal asing kecuali mendapat izin dari Departemen
terkait.
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Pasal50

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan harus memiliki
Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Kepala Daerah.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setiap orang
atau Badan harus mengajukan permohonan teriulis kepada Kepala Daerah.

(3) Tata cara permohonan dan persyaratan permohonan izin usaha dan wajib
daftar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal51

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
adalah:
a. nelayan, pembudidaya dan pengolah atau perseorangan lainnya yang sifat

usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari;

b. setiap kegiatan usaha perikanan dan untuk kepentingan penelitian,
pendidikan, olah raga, pariwisata dan kriteria tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan. •

(2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban
mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah.

Pasal52

(1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang kepada

Kepala Daerah pada setiap 3 (tlga) tahun.

Pasal53

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dinyatakan tidak berlaku
apabila:
a. pemegang Izin meninggal dunia;
b. status Badan Hukum Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
c. izin dicabut oleh Kepala Daerah.

(2) Pencabutan Izin dilakukan apabila:
a. pemegang Izin tidak mentaati ketentuan sesuai peraturan perundang-

undangan;
b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan ternyata

pemegang izin belum menjalankan usahanya;
c. pecabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilakukan

apabila untuk kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati
serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di perairan Daerah.

Pasal54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu lamanya
dilaksanakan Izin Usaha.
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Pasal55

(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian izin,

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa
pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal56

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, macam
alat tangkap, kapasitas produksi dan luas tambak budidaya.

(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal5?

....Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha perikanan.

Pasal58

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun kalender yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal59

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tlga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABV
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
RETRIBUS) PERIZINAN TERTENTU

Pasal60

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
dan

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengislan dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal61

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
Retribusi terulama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan/alau cara penerbilan dan penyampaian SKRD sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
dilelapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasai62

(1) Relribusi dipungul dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dapal berupa kareis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Penagihan Relribusi lerulang didahului dengan Sural Teguran.
(4)'.Tata eara pelaksanaan pemungutan relribusi diletapkan dengan Peraluran

Kepala Daerah.

Pasal63

(1) Pembayaran Relribusi Perizinan Tertenlu dilakukan di lembaga alau
inslansi yang memiliki kewenangan ditunjuk dengan menggunakan SKRD
dan SKRDKPT.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempal lain yang dilunjuk, maka hasil
penerimaan Relribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 1
x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
disetor seeara brulo ke Kas Daerah.

Pasal64

(1) Pembayaran Relribusi Perizinan Tertenlu harus dilakukan seeara
lunaillunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabal yang ditunjuk dapal memberi kemudahan
kepada Wajib Relribusi untuk mengangsur relribusi terhulang alau
menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Khusus untuk pembayaran Relrbusi Izin Trayek dapal diangsur seliap
(enam) bulan sekali.
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Pasal65

(1) Seliap pembayaran Relribusi diberikan landa bukli pembayaran.
(2) Seliap pembayaran dicalal dalam buku penerimaan.
(3) Seniuk, isi buku dan landa bukli pembayaran dilelapkan dengan Peraluran

Kepala Daerah.

Sagian Kedua
Sanksi Adminislralif

Pasal66

Dalam hal Wajib Relribusi tidak membayar lepal pada waklunya alau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminislrasi berupa bunga sebesar .2% (dua
persen) seliap bulan dari Retribusi yang lerulang atau kurang dibayar dan
dilagih dengan menggunakan STRD.

Sagian Keliga
Tata Cara Penagihan

Pasal67

(1) Penagihan Relribusi lerhutang dilakukan segera selelah 7 (Iujuh) hari
sejak jaluh tempo pembayaran relribusi dengan mengeluarkan sural
leguran/peringalan.

(2) Dalam jangka waklu 7 (tujul1) hari selelah surat leguran/peringalan Wajib
Retribusi harus melunasi relribusi terhulang; dan

(3) Sural leguran sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dikeluarkan oleh
pejabal yang dilunjuk.

Sagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal68

Kepala Daerah dapal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Relribusi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembelulan, Pembatalan, Pengurangan, Keletapan dan

Penghapusan alau Pengurangan, Sanksi Administrasi
Pasal69

(1) Wajib Relribusi dapal mengajukan permohonan pembelulan SKRD dan
STRD dalam penerbitannya terdapal kesalahan tulis, kesalahan hilung
dan/alau kekeliruan dalam penerapan peraluran perundang-undangan
relribusi Daerah.
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(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD,
SKRDKBT dan STRD dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah
ini.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Kepulusan alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dilunjuk paling lama 14
(empat belas) hari sejak permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan
dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap
dikabulkan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal70

(1) Pemanfaalan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Tata cara pemanfaalan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal71

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan, keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberalan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapal
menunjukkan bahwa jangka waktu ilu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimna dimaksud pad a ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib

Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal72

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan

yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi

yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Kepala Daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal73

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua bel as) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal74

(1)

(2)

(3)

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) atas

kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih

dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga

oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

Retribusi selanjutnya.
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Pasal75

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Relribusi yang masih lersisa selelah
dilakukan perhilungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraluran
Daerah ini dilerbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.'

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau
Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal76

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal??

(1) Hak untuk melakukan penagihan Relribusi menjadi kedaluwarsa selelah
melampaui waklu 3 (liga) lahun lerhilung sejak saal lerulangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan lindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapal diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan penmohonan keberalan oleh
Wajib Retribusi.
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Pasal78

(1)

(2)

(3)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara pengahapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABVIII

PEMERIKSAAN

Pasal79

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanankan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal80

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan 8,~lanja Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BABX

PENYIDIKAN
Pasal81

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiks~ sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BABXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal82

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

Pasal83

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 adalah pelanggaran.

BABXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal84

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara,
prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan
dengan Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang belum ada perubahan
peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal85

(1) Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan
penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi
Perizinan Tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan
tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 1993 tentang Izin

Trayek Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Dati II Bangkalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 1993 Nomor 3/B) beserta semua
perubahannya;

, I
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 5 Tahun 1999 tentang
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 1999 Nemer 6/B);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 7 Tahun 1999 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 1999
Nemer 10/B) beserta semua perubahannya;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 5 Tahun 2002 tentang Izin
Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 Nemer 3/C) beserta semua
perubahannya;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 8 Tahun 2003 tentang
Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Medal
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2003 Nemer 3/C) beserta
semua perubahannya;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 10 Tahun 2003 tentang Izin
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2003 Nemer SIC);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 15 Tahun 2003' tentang
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2003 Nemer 7/C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 3 Tahun 2004 tentang
Pengelelaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2004 Nemer 2/C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 11 Tahun 2004 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2004 Nemer 8/C) beserta semua perubahannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 13 Tahun 2004 tentang Izin
Usaha Pertambangan Bahan GaHan Gelengan C (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun ;:004 Nemer 10/C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 14 Tahun 2004 tentang Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha
Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2004 Nemer 11/C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 15 Tahun 2004 tentang Izin
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 Nemer 12/C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 16 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Banguan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nemer SIC);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 18 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nemer 7/C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 5 Oktober 2010

AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

N DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010
NOMOR 3/C
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