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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tabun 1945; .

2. Undang-Undang Nomor 8 TaHu'n 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukurn Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ,

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
327,4); .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli 'dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negata Republik Indonesia Tah'un 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817); , I', , .

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 teptang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
.Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821); , ,

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
, ., Pr.QYinsi jri~p.- uayf.'l. .Tengah, .p'rR~ip.~i Jnp.-.n ~ .~ay'~ .Barat,
.Kabupaten ~anial" Kabupaten Mimika, Kabupaten'l Puncak I

Jaya dan Kota Sprong ,( Lenibaran Negara Republik Indonesia
Tahun : 1999 Nomon 173,Tamb~an Lembaran . Negara
Republik Indonesia Nomor ;3894) se.bagaimc¢.a telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor _5 Tabun 2000· tentang

11 t • , I

Perubaban Atas I Undang - IUndang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi

. .!, "I I .
Irian .Jaya :Barat, j K~1;>Ujp~tenPaniai, Kabupaten Mimika,
Kahq1?~ten Puncak .Jaya dap. Kota Sorong [Lembaran Negara
Republik Indonesia. NOn1(!r-72, Tambaban Lembaran Negara

Mengingat

..

c.

a. babwa dalam rangka pembiayaan Pembangunan di Kota
Sorong bertumpu pada perdagangan dan jasa sebagai salah
satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerab (PAD) adalah
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

b. babwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 141 huruf
(b) -Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 ten tang Pajak
Daerab dan Retribusi Daerab, perlu mengatur kembali
mengenai pengelolaan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Berhlkohol di Kota Sorong: .
babwa berdasdrkan; pertimban~an sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Sorong tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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I "7. Undang-Uridang' Nomor 2, Tahun 2001 ten tang Otonomi
Khusus bagi Propi~¥' Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2001 N9mrr 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik fndonesia Nfomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan ~er~turan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Ot~nomi KhU:SU~ bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undangi (~e'mbarF Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

8. undang-Undang' 'Nomor! '17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negar~ (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, ITambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

• " I
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. III' ,Perbend~araan ~~g:1a (Lembaran Negara Republlk

Indonesia T$un' 2'004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repufl~J<:Indonesia Nomor 4355);

10.Undang-Undang \ Nbrr1o~I 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan bah Tanggungjawab 'Keuangan
Negara (Lembaran 'r-tegara .Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikI ,

Indonesia Nomor 4400);
11.Und~g-U~dang . Nomor ;32 tahun' 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20P4' Nomoi 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indo1nesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 ITahun 2008 tentang Perubahan

I 'Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah i (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2QO~:rom~r 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara.Republik
Indonesia Nomen .4438) ;

12.Undang =Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan' Menengah (Lembaran Negara Republik

, ,. 1~<.lQ!H~,,~~Cl;..:r,,<tP"!1.l1..\,~0,O~§I:'iG>~.9.r .,~~/ •. 1iP-ng.~P",?p..le.lJ.l9.?':[,~P",
Negarq Republik Indonesia Noinor 4866);

,\' ;. I .

13.Un?an:g-U;~dang'No~rl(?r.28: Tahun Z009' tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik ~rdone~ia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor ;5049);

~4.Undang-Undang , "~oindr '36 Tahun 2009 tentang
Kesehatari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun' 2d09, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

•

:
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20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkoliol;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, ! I

tentang Pedoman .Pengelolaan Keuangan 'Daerah,
sebagairnana telah. diubah beberapa' kali, terakhir
dengan Peraturan IMenteri Dalam Negeri Nornor 21
Tahun 2011; .

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2010t tentang Ketentuan Pengadaan,
Pengedaran, Penjualari, Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol; I'

23. Peraturan Menteri 'Datamj Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang PembentuklallrPro?uk Hukum Da~I'ah;

, I I . i

.... Dengan. Persetuj.l1a~ Bel'sama.,. ". _.._" ..... ' .,....... ..
. . ;. I I ! ,:

. . "! ' :
DEWAN PEWAKILAN ~~YAT U.,.ER4H KOTA' SORO~G

. ,1" II. ;
'dan I'i,: -.
1 ' . II j j, i

WALIKOTA ·sQ~oiQ.:' :
I ".. '1'1"i. I!'

. I';: • ~!': I Ij,i" I/ ~. "t it! '

. . !MEMUTV ~:I: "
'. ~,. III i '1; .: ;

• • ( t I tI' ~ j J !
PERATURAN DURAH' TENTANGMenetapkan

,
r· ,.

15.Undang-Undang' Nomor ,12 Tahun 2011 tentang
"Pembentukan Peq:l.t,~rap. Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran I Negara Republik
'Indonesia Nomor 5;233);

16. Peraturan 'Pernerintah ;Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang, Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan s~c¥~1Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (ILembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4050);

J' • .

17.Peraturan Pemerintah Nom~r 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

I

Republik IndonesiaTahun ,2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indon~sia Nomor4578);

18.Peraturan . Pemerint~ Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200.7 tentang
Pembagian Urusan Pelferintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah i Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran' Negara Republik

• IIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4737);

..
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

4.

5.

3.

Daerah adalah Kota Sorong. .
, I I

Pemerintah Daerah adalah Walikota .beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

I~.Y' II:' "
Pemerintah Daerah. I ! I' 1.
Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.

I Il
Pejabat adalah Pejabat 'yang diberi' tugas tertentu .dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan p~raturan peruqdang-undangan yang berlaku.
Penyidik Pegawai Negeri!Sipil yang disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemeirntah Daerah Kota Sorong., . ,
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun dan bentuk.lwnriya.' 1

Retribu~i Daerah yang ~elanjutny~ di l~ebut Retribusi adalah: pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau' pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah' Daerah untuk

I

kepentingan orang pribadi atau badan,
I

Perizinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada ' orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengatu ran , pengendalian dan

• t I

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarrup.a atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentihgan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 'Beralkohol adalah Retribusi
at as pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di
suatu tempat tertentu. . .

I

Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan
kadar etanol (C2H50l!) 1 ~o (satu persen] sampai 5 % (lima persen).
Minurnan Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan
kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima persen) .sampai dengan 20 %
(dua puluh persen). r '

Minuman Beralkohol 9,o.IQngcp1,Q adalah ·Mi~1:l,m,cw-.~e~~Jk9h9.~dengan
kadar etanol (C2H50H) lebihdari 20% (dua puluh persen) sampai dengan
55% (Lima puluh lima p~rsell)" ! :

Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menju'al rninuman
beralkohol untuk dikonsumsi.' i! ; ,

r , ,
Penjualan Langsung Minumari Beralkohol yang selanjutnya disebut
Penjualan Langsung Minurnan adalah perusahaan yang melakukan
penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum
langsung clitempat yang telah ditentukan, '

1.

2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng;an:,

Paaak L

BABI
KETENTUAN qMUl\I '

I
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, ~asd3 I';,; r.. ! ' , I I

" ;,! , Ii!. r: I '
(1) Objek Retribusi Izin Telnp~t Mlnuman Ele~k~h~l i'dalah pemberian b,;n

untuk me1akukan penJualan rm1f~map bftalfOPO~idlsuatu tempat terten~u.
, '; : ! I'; ", ' i ' I" III ,! " i I :: : '!! I

(2) Tem,pattertentu sebagaimana dimaksud papa ayat (1) meliputi: ,;1
r , I ,1 'a. Hotel; , ' " ill' i ,: '! • t ;

I , I I ,l' fr' ' I 'b. Restoran; ..',: 1 ,'"
r 'R ~ r ~t~11 Pll h. ' : I! i i;' !I I !

.. j" ./J. 1t-4j..... ,. .... " .. ~I-' •..·' ..• ..I.~" ~ I' ,., ~f.•.....••.• _ "., '''111- .........• " •. ' ••

Pasal ~
• I I

Dengan nama Retibusi Izin Tempat Penjualan Min'uman Beralkohol, dipungut
retribusi atas pernberian izin untuk "melakukan penjualan minuman
beralkohol di suatu tempat tertentu. I, I

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan jang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk membayar ret~ibusi.

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD,
adalah surat yang oleh Wajib i Retribusi digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran retribusi, objek .retribusi dan/ at au
bukan objek retribusi, danj atau .harta dan kewajiban sesuat dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, I •

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan : besarnya. jumla.h
retribusi yang terutang. '

20. Surat' Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT' adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

, • I

2l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah~ebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRqLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22, Surat Tagihan Retribu si Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi
adrninistrasi berupa bunga dan /atau G~n<;la.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan at as keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLByang diajukan oleh Wajib Retribusi. f

24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pemhangunan
Daerah Kota Sorong.

, 1

25. Pemeriksaan adalah serangkaian I ke~iatan untuk rnencari,
mengumpulkan dan mengelola data danjatau keterangan, lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

26. Penyidikan Tindak Pidana RetripusL Daerah adalah serangkaian tindakan
yang.dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengurnpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tind~ pidana di bidang Retribu si
Daerah yang terjadi serta menemukan 'telrsangkanya.

I
BAB II, ,

NAMA, O'BJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

-5

, .



"

Retribusi Izin Ternpat -Penjualan .Minurnan -Beralkohol; -digolongkan -seeagai .
Retribusi Perizinan Tertentu. ' 1 I " l .. 'II Ii ", ,,. , I I, .".

, I \ jill

: i' II
!' '1, B.t\BVIiI, :
PRIN;SIP YANG v1Airur q~AM PENE.TAPA,N
, I ST,RUKTU;~D~ 'E~AR~A TARIF

, ~; f :1
., ., I' I
': ',~asal 9
, " I i )1

(1) Prinsip dan sasaran dalam 'p¢n,etapan tarif retribusi, didasarkan' pada
t'11110't"l ",,",1-1"11.r "VV"\~'V\" ....,,_.: __ 1-.. __ : .:-4.. 1__ 1 1~ 1_!_

. Pasal 8 ,

('») Penetapan peninjauan tarif Retribusi sel'bagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1 : I

BABVI
GOVONGAN RETRlBUSI

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 [tiga) tahun sekali.
I I

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimadp_ dimaksud ~ada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pe'rekonomian.

,
PasalS'

l'ingkat penggunaan jasaIzin tempat penjualan minuman beralkohol diukur
berdasarkan klasifikasi tempat dan jangka waktu,

I
BAB IVI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
, \

I IPasal 6,
I

Struktur dan besarnya tarif ,Retr,ibMsi ,Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol adalah sebagaimana' tercantum pada Lampiran dan merupakan
bagian yang tidakterpisahkan dJngan'perafuran Daerah ini.

I I,
I BABV'II , I

PENiINJAUAN TARIF
i~ ~ I

:! Pasa17

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol. . I'

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang menu rut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi,' termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol.

. I I '
BABIII

CARA MENGUKUR TINGKATt PENGGUNAAN JASA

, ,P~sa14

,,
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1

(1) Pem?ayc:ran Retribusi y~~ ter~~apgi~ilunasi sekaligus. , .
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) han

sejak diterbitkannya SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan yang
merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentutidak ~embayar tepat pada waktunya
atau kurang }ne.rp.l?~Y~.I.~y~e..~,~~ I s~~~L. ~~.!l:t.~nistn~t~f.ber.~p?-.~~uJ?.~~
sebesar 2% (dua persen) setiap l;>ul~ dari Retribusi yang terutang, yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih derigan menggunakan STRI9. ..; :

(4) Walikota atas permohonan }v~jiP~et~ibu~i setelah mernenuhi persyafatan .
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan .kepada Wajib IRetribu~i
u~tuk mengangsur atau : -rnenunda 'pernbayaran R~tribusi,; dengan
dikenakan bunga sebesar2,%.(pua pet-sen).sebulan. . ii'; f.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran :dengan angsuran .dan pe~"lndaaJJl
pernba aran Retribusi ditetapkandengan Peraturan Walikota, ,;' .

. ; I, I'D 'I ' 'II \A

f Pas~. 13

BABXI
TATA CARA PEMBAYARAN

(-t )

(3)

(1)
(2)

•
Saat retribusi terutang adalah pada saat ~itet~pkan 'SKRDatau dokumen latn
yang dipersamakan. '. ,

, ! BAB~
TATA CARA PEMUNGUTAN

I
:rasa! 12 '

Pemungu tan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang
dipersamakan. '
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, 'dan kartu langganan.'
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan 3KRD atau dokumen .lain yang
dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di
tetapkan dengan Peraturan Walik()t~.'

Pasal 11

BABIX
SMT RETRiBUSI TERUTANG

, ,.

, 1

BAB VIII I. ,

WILAYAH PEfUNGUTAN
'1

Pas~ 10 !

Retribusi yang terutang dipungutjdi ~i1~YahKota Sorong (tempa,t pernberian
izin penjualan minurnan beralkohol. I!

I j7 ,
I '1'1 '

(2) Biaya penyelenggaraan izin sebagrurnana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan dan biaya dampak negat.f dari ,pemberian izin untuk
melakukan penjualan minuman ber~kohol.

I I.



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

(2) Keberatan diajukan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan -alasan yang jelas., ,

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat
menunjukkan bahwa fjangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya. I

(4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat, (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar keh~ndak atau kekuasaan wajib
retribusi. 'I

(5) Pengajuan keberatan tidakl menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi. ~I. '

, : r
Pasal 17

, I, ill
(1) Walikota atau Pej~bat yang ditunjhk~dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus mernberi
keputusan atas keberatan yang I diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan. ' ; I,"

(2) Ketentuan sebagaimana Idim8kfud pada ayat (1) adalah untuk
mernberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang
di iuk "I Iitunju . i ' •

(3) Kepu.tu~,~n,.~..~ik~~a ~!~~'p~J~?!iit~,Y~~,.:,4,i~':!t;?j~~~!?:~.k~b<;~:~tru.;"d~I?qt
berupa 'menerima seluru~nya atau sebagian, menolak atau: .menambah
besarnya retribusiyang terutang. I, '!' : I , "i .: :

(4) Apabila jangka waktu :se~~gai~an~ dimaksud pada ayat (lr1tdah! lewat
d~ Walikota tidak ,me¥\b~r\k8.1}i.suatu kep~tusQJl; kelJ~latan: yang
diajukan tersebut dianggapdikabulkan. ,,' ': ;

, ,:. .: I' " , I
:1 ,t I' I

I I i :Pasal 1.8 ',
r . I;, i .

(1) Jika pengajuan keberatan I dikabulkan sebagian 'atau : seluruhnya
kelebihan oembavaran retribusi dikembalikan rien'H3n t~mh~h~T1 imh.!:lbn

. :

P2.~~l 1'6,

,
BABI~IJ~

KEBERATAN

(4)

,
Walikota dapat menerbitkan STRP,jil<:aWajib Retribusi tidak membayar
retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1(1)
didahului dengan Surat Teguran. '
Jumlah kekurangan Retribusi yang] terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditarribah ~engan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) seti~p 'bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar. I :, I , '
Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Perauuran Walikota.

I I
i I

(1)

(2)

(3)

IPasal 15, i
I 'I

, ,

:
.1.8

,I
BAB XU

TATA'CARA'PENAGIHAN'

, '

•



(4)

(3)

i
Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila : I
a. Diterbitkan-Suraj Tegoran, .atau .. " , . ., ..'.' .. , ,.' .." t _ ..... , ••••

b. Ada pengakuan utang retribusi dari 'wajib 'retribusi baik langsung
maupun tidak langsung, 'I ' i

, '.' , "I 1 , ; " " ,

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimaua dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan. dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut. ' " ", i; " . ! I ' ,

; l! I' ,; '. I I

Pengakuanutang Retribusi sec~a larig$u~g sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf q aq~ah Wajib: Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan .masih mempunyai utang Retribusi dan .belum melunasinya

~, _.... .. ~, '.. • • 1 I:. I • •

(2)

Hak un tuk melakukan penagihan retribusl kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi. melakukan tindak pidana' dibidang
retribusi. '

( 1)
"'Pas~ 20

BABXV
KAbALUARSA PENAGlHAN

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lairinya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
, pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama ,2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

I "

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kel,ebihan retribusi. .

i

(7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)diatur dengan Peraturan ,Walikota.

'I
Pas~ 19

I ,I
(1) Atas kelebihan pembayaranl retrn;>us~,wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada WWikotaatau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Walikota atau 'Pejabat yang ~itUnjUki;dalamjangka waktu pal,ing lama 6

(enam) bulan sejak diterimanya p~rmohonan kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud p~da ayat (1), harus memberikan
keputusan. , ' ,

I

(3) Apabila jangka wak.t~ Sebagalni~' a tlimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota atau pejj at yang ditunjuk tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan I pengembalian kelebihan retribu~i
dianggap .dikabulkan dan SKRPLB fuarus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan. ! I: I, I

Q I I,

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan
peluriasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

, , I

BAB JaY,
PENGEMBALIA\N KELEBIHAN PEMBAYARAN'

I

,,
, I

I

"':9



(2)

. I
Pasal 24 ', _: .-- _'........ ." r ... "''''''''-II''''fI." . '1,1.1 •. " ...... "'. - .... ' .... ~" ''"1!- ••• j- ~

Dalam hal Wajib Re~ribus( tertentu tidak membayar tepat pada waktunya i
atau kurang mem~ayar,; di,~d~~~ sapk~i ~dr:nini~~ratifberupa bunga
sebesar 2% (dua p~rsen) 'setiap bulan idari Retribusiryang terutang yang
tidak atau 'kurang dibayar dan di~~illr dengan menggunakan STRD. '

.• . I I

Walikota atas permohonan.Wajib FetI1iblfsisetelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat me~be,ri~ap persetujuan kepada Wajib Retribusi
u~tuk meng~gsu~ atau 1 mpnitulldfl. pembayaran I Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 20/0 (qua persen] sebulan, I:

". , :. ;, .~,' 1, t _. h ': I J ~ . i ; .

(1 )

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

(3)

(2)

I ,

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana' dirriaksud pada ayat (1) ditetapkan
rnelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata tara pernberian. dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan' dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. '

(1)

! I' ' I'
, Pas;al 23

,BAB XVII
INSENTIF P'EMUNGUTAN

1 •

dan pembebasan retribusi
dengan memperhatikan wajib

(2) Pemberian pengurangan, Ikeringanan'
sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1)
retribusi antara lain untuk m~ngan?sur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota., ,! ,I

\ .

,
(1) Walikota dapat member'ikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi, I' ,I I

, "

! ;
,I ' ~ ,

, I f I

I: Pasal 121
!' II 1 ," ,!

(1) Piutang Retribusi yang tidak ml1l~$kin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaJ!,uwarsadapat dihapuskan.

, l' It f

(2) Walikota menetapkan Keputusan 'PFnghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana diF,aksud pada ayat (1).

, I, I
(3) Tata 'cara penghapusan ,pil1tang,~et.r~busiyang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Walikota. I" I Ii.'
I ' .1

I ' 'I .j I' ,

. ,!, B~XVI
PENGURANGAN, KERING~AN DAN rEMBEBASAN RETRIBUSIII t ' 1

, Pa:s~l 22

:
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Pasal ,26
, I .
_ I ' i

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil, ter~en~ui.,?i.li:t;lgkUnganPemerintah ~a~rah
diberi wewenang khusus sebagai P9nYldlk ,untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah. ' '

(2) Wewenangpenyidikan sebagaimanad~sud pada.ayat (1)adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan ..dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana Re~busi Daerah;
I .'b. Meneliti, rhencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi,I ,

atau badan tentang kebenaran PrrbuatDIl yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Ret;ribusiDaerah; ,

I "

c. Meminta keterangan dan ballan, bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dertgan tindak pidana eliBidangRetribusiDaerah;

I I rl

d. Memeriksa buku - buku, catatan l' catatan dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana,diBidangRetribusiDaerah; .1

e. Melakukan penggeledahari untu~ -mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, scrta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut; ~

, I I ,

f. Merpinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di BidangRetribusiOaerah; , . .

, 'I' !

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);

I

h. Memotretseseorangyang berkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;
i. lv1emanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
, tersailgka:'ata~·~i;;': .1,.,_, I I::" ..... '.:"" ,-~,., ,~ . ,..,..,..,

j. MenghentikaI'\;pen0d~; : :: ! , , I
k. Melakukan tindakani lain yang, pezlu,untuk {kelancaran penyidikan tindak

pidana ill Bidang ' Retribusi: .Daerah menurut : hukum yang dapat
dipertanggungjawablfan., , l' ,

I • f

(3) Penyidik sebagaimana dimaks?d papa ayat (1):memberitahukan dimulainya
penyidikan dan rnenyampaikari basil penyidikannya kepada penuntut umum
sesuai dengan ketentuan' yan;g1diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

(1) Wajib Retribusi yang tidak '.EelakSar:akan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam I pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar,' '

(2) Tindak Pidana sebagaimana ,yang ~imaffsud pada ayat (1) adalah
pelanggaran. "

(3) Derida sebagaimar:a dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaari
Negara. I, I

:
I Ii:

BABxX
KET~N~UAN PENYIDI~N

1 I

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

l' i 1
, Pasa125

,,

, I
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SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
, KltP:AI;A BAGIAN UM.

LEMBARAN DAERAH KOTA SO~ONG TAHUN 2012 NOMOR 26
••• ~..., ...., 't • '·111"· • •• •.•. II" ....., • ,. "",. If •. .hlt .... ,,'rO ......... t. , ••

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 17 - 12 - 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD ;i

H. E. SIHOMBING

Ditetapkan di Sarong
pada tanggal 17 -12 - 2012
WALIKOTA SORONG,

CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

P..gar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraruranDaerahinidenganpenempatann~adalamLembaranDaerahKotaSorong.

Pada saat berlakunya Peraturan .Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota
Sorong I Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I I
I

: " I, Pasal.29:
PeraturanDaerahinimulaiberlaku'pada tanggaldiundangkan.

1 '

Pasal 28

;

BAB XXII I

KETENTUANPENUTUP

,

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang
berkenaan dengan ijin tempat penjualarl minuman beralkohol agar
menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan. Daerah ini.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)'membidangi ijin ternpat penjualan
minuman beralkohol agar 'melal{ukan pendataan dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat.

,,,I
; ,

,
'I

BAD XXI
KETENTUAN PERAf:..IHAN

-12



" !
I

L ' ... , ,. ,

, .
i:
j

I ,, .,, .

...... I

Cu kup jelas
P8.sal 2

Cukup jelas
Pasal3

Cukup jelas
PasaL4. _ ....• ,.. _ , "~""":;.'?'_'

.CUkupjclas '
Pasal 5 , iii

Cukupjelas !

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal7 .
Cukup jelas ;

Pasal8
Cukup jelas , .

..

PasaJ 1

II. PASAL DEMI PASAL

.
Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada

daerah untuk men~tapka,n jenis :qajak 2aru akan memberikan kepastian
bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Dengan demikian'Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum
untuk rnelakukan pungutan Retribusi.

I

I Pada Dewasa ini pungutan daerah yang berupa retribusi diatur
dengan Undang-Undang Nomor ,28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daer~
dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 ten tang Pajak 'Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-UndangNomor 34 tahun 2000.

, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28. tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kerriampuan daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah
dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan
adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
penetapan tarif. ~

I. UMUM

• I

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BE~LKOHOL
I I'

I I I. \'

, I
PERATURAN DAERAH ~OTA SORONG

. '1 I. •
I 'I .

NOMOR 26 TAlIUN 2012

rr~NTANG

:PENJ~LAStN
" ATAS·

,,
• I
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TAMBAHAN LEMBARAN DAE~H ~qTA SpRONG TAHUN 2012! NOMOR 26
: I ' . i !'.

1

Cukup jela~

II. ... .'~ :,j, "'j'.' I. _.,.

I I

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi melakukan pungu tan adalah
Dinas / Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pungutan retribusi.

Ayat (2) I

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pernbahasan .yang
dilakukan oleh Pemerint~ Daerah dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat'Daerah yang membidangi Keuangan,

Ayat (3)! '
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27 t

Cukup jelas
Pasal 28
, ::.G~j)~.~P...1.~!a~.,
Pasal29

,,

Pasal 11

r Cukup jelas
Pasal 12 ,

Cukup jelas .~r
• ·Pasal 13

Cuku p jelas I ,
!

Pasal 14
Cukup jelas

I ,I
Pasal 15 I

Cukup jelas
Ii

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukupjelas

Pflsal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
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I WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD

; LAMBERTHUS JITMAU

, I'
.Jo •.. , ""~, ••••••• ;~j" " .•,_ . ," ,.. ,~ , ~ ' ~.~,~ .. - " ~. ~F"'U

',j! ,!
I I "I

SJU,INAN SESUAI PEl(GAN ~SLINY:A
a.n. SEKR~TARIS. D~~H;KqTA SORONG

~PALA'BAGIAN: RUM '

'1'~'_..
•

2. Jangka waktu berlakunya izin, masa retribusi adalah 1 (satu) tahun.
r I

No. Jenis Tempat- Penjuatan ! Besarnya Tarif (Rp./Tahun)
, I I: ; ,

l. Hotel Melati I I ! Rp. 5.000.000,-
i I

t----, .
2. Hotel Bintang 1,2 ! I ' Rp. 15.000.000,-

I' ' I

3. Hotel Bintang 3,4,5 , 'I : ,I I Rp'. 20.000.pOO,-1
I ,

4. Restoran ! j I 'Rp. 5.000.000,-,
i J

I ,~
-',

f ' I

I, i

5. Bar/Pub Rp. 35.000.0QO,-
;,

6. Supermarket
1,,1

Rp. 15.000.000,-I
I

7, Karaoke I· I
Rp. 35.0@0.OOO,-

,
1 I

8. Cafe , Rp. 5.000.000,-
I I

,
9. Diskotik Rp. 35.000.000,-

10. Taka I ! I
I Rp. 15.000.000,-I I ,

1

'1I ,

1. Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
I II I

. 'ii

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN llEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKO;HOL

. ,
LAMPIRAN.
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2012
TANGGAL 17 - 12 - 2012

IiTENTANG '
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I
I

•


