
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 50 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah
Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Daerah;

WALIKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTATARAKAN

PROVINSIKALIMANTANUTARA

PERATURANWALIKOTATARAKAN

NOMOR 1 TAHUN2016

TENTANG

TATACARAPEMBERIANPENGURANGAN,KERINGANANDAN

PEMBEBASANRETRIBUSI DAERAH
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Tarakan.

3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan
tertentu.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa
usaha, atau perizinan tertentu.

6. 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.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

PERATURANWALIKOTATENTANGTATACARAPEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSIDAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu Daerah.
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(1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, yang
nilai retribusi sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Walikota
dapat melimpahkan penetapannya kepada Kepala SKPD.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, yang
nilai retribusi lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal3

(1) Walikota melalui Kepala SKPD berdasarkan permohonan Wajib Retribusi
dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal2

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

BABII
DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang. .

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda.

13. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi
yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi
terutang dalam laporan keuangan.

14. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari
keuntungan.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

16. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.
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Objek Retribusi terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, meliputi:

a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha
yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu
paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha
yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen)

Pasa17

(2) Pembebasan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan:
a. objek Retribusi merupakan milik pemerintah atau Pemerintah

Daerah;

b. objek Retribusi bersifat nirlaba;

c. objek Retribusi terkena Bencana.

Pasa16

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Retribusi

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap
pokok Retribusi.

(2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:

a. angsuran pembayaran Retribusi;

b. penundaan pembayaran Retribusi; dan

(3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban
membayar Retribusi.

Pasa15

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi untuk jenis
Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum, berupa Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.
b. Retribusi Jasa Usaha, berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

a. Retribusi 1MB;dan
·V

b. Retribusi Izin Gangguan.

Pasa14
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dengandiberikanRetribusikeringanan(1) Pengurangan dan
mempertimbangkan:

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

b.objek Retribusi bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program
pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

c. objek Retribusi terkena Bencana;



No. Jenis Kriteria Tolak Ukur Besaran
Retribusi Pengurangan

1 2 3 4 5
1. Retribusi a. kemampuan wajib retribusi yang paling

Jasa membayar mengalami kesulitan banyak 50%
Umum ekonomi yang (lima puluh

dibuktikan dengan persen)
laporan keuangan atau
bukti lainnya yang
dapat dipersamakan.

b. nirlabajyang objek retribusi yang paling
mendukung mempunyai fungsi banyak 40%
program sosial, pendidikan, (Empat
pemerin tah j kesehatan dan puluh
Pemerintah mendukung program persen)
Daerah pemerin tah j Pemerin ta

h Daerah di sektor
komunikasi dan
informatika.

c.objek 1)Objek retribusi paling
retribusi terkena dampak banyak 100%
terkena bencana berat. (seratus
bencana persen)

2) Objek retribusi paling
terkena dampak banyak 75%
bencana sedang. (tujuh puluh

lima persen)

3) Objek retribusi paling
terkena dampak banyak 50%
bencana ringan. (lima puluh

persen)

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan
tolak ukur pemberian pengurangan Retribusi.

(2) Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel:

Pasal8

BABIII
BESARANPEMBERIANPENGURANGAN,KERINGANAN,DANPEMBEBASAN

RETRIBUSI

dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
dan

c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha
yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima
persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan
pemohon.
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2. Retribusi a. kemampuan wajib retribusi yang paling
Jasa _membayar mengalami kesulitan banyak 50%
usaha ekonomi yang (lima puluh

dibuktikan dengan persen)
laporan keuangan atau
bukti lainnya yang
dapat dipersamakan.

b. nirlabaj objek retribusi yang paling
mendukung mempunyai fungsi banyak 50%
program sosial, pendidikan, (lima puluh
Pemerintahj kesehatan dan persen)
Pemerintah mendukung program
Daerah Pemerin tah j Pemerin ta

h Daerah.

3. Retribusi a. kemampuan 1)wajib retribusi yang paling... membayar mengalami kesuli tan banyak 30%perijman
tertentu ekonomi yang (tiga puluh

dibuktikan dengan persen)
laporan keuangan atau
bukti lainnya yang
dapat dipersamakan.

2) fungsi bangunan paling
gedung untuk usaha, banyak 20%
untuk fungsi ganda, (dua puluh
perpanjangan izin persen)
prasarana mandiri
(menara dan reklame)
pada retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

3) Wajib retribusi izin paling
gangguan baru yang banyak 50%
usahanya mengalami (lima puluh
kesulitan ekonomi persen)
yang dibuktikan
dengan laporan
keuangan atau bukti
lainnya yang dapat
dipersamakan.

b. nirlabaj 1) objek retribusi yang paling
mendukung mempunyai fungsi banyak 20%
program sosial, pendidikan, (dua puluh
pemerintahj kesehatan dan persen)
Pemerintah mendukung program
Daerah pemerin tah j

Pemerintah Daerah.
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2) pembangunan paling
sarana, dan prasarana banyak 30%
bangunan gedung, (tiga puluh
fungsi bangunan persen)
gedung untuk hunian,
untuk sosial budaya,
fungsi bangunan
gedungyang
mendukung
keagamaan pada
retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

3) fungsi bangunan paling
gedung untuk sosial banyak 30%
budaya, pendidikan, (tiga puluh
kebudayaan, fungsi persen)
bangunan gedung
untuk kesehatan,
fungsi bangunan
gedung untuk
laboratorium, fungsi
bangunan gedung
untuk pelayanan jasa
umum danjasa usaha
pada retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

4) objek retribusi yang paling
mempunyai fungsi banyak 30%
sosial, pendidikan, (tiga puluh
kesehatan dan persen)
mendukung program
pemerin tah /
pemerintah daerah
pada retribusi Izin
Gangguan.

c. objek retribusi 1) pelaksanaan paling
terkena pembangunan banyak 100%
bencana / rehabilitasi/ renovasi (seratus

objek retribusi terkena persen)
bencana berat pad a
retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

2) pelaksanaan paling
pembangunan banyak 50%
/ rehabilitasi/ renovasi (lima puluh
objek retribusi terkena persen)
bencana sedang pada
retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

- 7 -



No. Jenis Kriteria Tolak Ukur KeringananRetribusi

1 2 3 4 5
1. Retribusi a. kemampuan wajib retribusi yang penundaan

jasa membayar mengalami kesulitan pembayaran
usaha ekonomi yang dalam jangka

dibuktikan dengan waktu paling lama
laporan keuangan 12 (duabelas)
atau bukti lainnya bulan atau
yang dapat angsuran
dipersamakan. pembayaran

paling banyak 12
(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan.

(1) Keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan
tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.

(2) Besaran keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel:

Pasal9

(3) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat
diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria
yang terpenuhi.

3) pelaksanaan paling
pembangunan banyak 25%

. /rehabilitasi/ renovasi (dua puluh
objek retribusi terkena lima persen)
bencana ringan pada
retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

4) wajib retribusi izin paling
gangguan yang banyak 100%
melakukan daftar (seratus
ulang atas lokasi yang persen)
terkena bencana.
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b. nirlaba/ objek retribusi dalam penundaan
mendukung rangka kegiatan pembayaran
program sosial, pendidikan, dalam jangka
Pemerintab / kesehatan dan waktu paling lama
Pemerintah mendukung program 12 (dua belas)
Daerah pemerintah bulan atau

/Pemerintah Daerah. angsuran
pembayaran
paling ban yak 12
(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan

2. Retribusi a. kemampuan 1)wajib retribusi penundaan
perizman membayar yang mengalami pembayaran
tertentu kesulitan ekonomi dalam jangka

yang dibuktikan waktu paling lama
dengan laporan 12 (dua belas)
keuarigan atau bukti bulan atau
lainnya yang dapat angsurari
dipersamakan. pembayaran

paling banyak 12
(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan

2) furigsi bangunan penundaan
gedung untuk usaha, pembayaran
untuk fungsi ganda, dalam jangka. . . waktu paling lamaperpanj angan izm
prasarana mandiri 12 (dua belas)
(tower dan reklame) bulan atau
pada retribusi Izin angsuran
Mendirikan pembayaran
Bangunan. paling banyak 12

(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan
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b. nirlabaj 1) objek retribusi penundaan
mendukung dalam rangka pembayaran
program kegiatan sosial, . dalam jangka
pemerintahj pendidikan, waktu paling lama
Pemerintah kesehatan dan 12 (dua belas)
"Daerah mendukung program bulan atau

pemerin tah j angsuran
Pemerintah Daerah. pembayaran

paling banyak 12
(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan

2) pembangunan penundaan
prasarana dan sarana pembayaran
gedung fungsi dalam jangka
hunian, fungsi waktu paling lama
keagamaan, fungsi 12 (dua belas)
usaha, fungsi sosial bulan atau
dan budaya, fungsi angsuran
khusus, atau fungsi pembayaran
ganda pada retribusi paling banyak 12
Izin Mendirikan (dua belas) kali
Bangunan. dalam jangka

waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan

3) fungsi sosial penundaan
budaya, pendidikan, pembayaran
kebudayaan, dalam jangka
kesehatan, waktu paling lama
laboratorium, 12 (dua belas)
pelayanan umum, bulan atau
pelayanan angsuran
jasa umum danjasa pembayaran
usaha pada retribusi paling banyak 12
Izin Mendirikan (dua belas) kali
Bangunan. dalam jangka

waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan

c.objek objek retribusi penundaan
retribusi terkena dampak pembayaran
terkena bencana alam berat, dalam jangka
bencana sedang, dan ringan. waktu paling lama

12 (dua belas)
bulan atau
angsuran
pembayaran
paling banyak 12
(dua belas) kali
dalam jangka
waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan
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Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan,
pembebasan Retribusi, sebagai berikut:

a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. fotokopi SKRD at au dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang

akan diajukan permohonan; dan
d. laporan keuangan perusahaan yang telah di sahkan atau bentuk lain

yang dipersamakan.

Pasal 11

BABIV
TATACARADANPERSYARATANPROSEDUR PENGURANGAN,KERINGANAN

DANPEMBEBASANRETRIBUSI

No. Jenis Kriteria Tolak Ukur PembebasanRetribusi

1 2 3 4

1. Retribusi nirlaba dan Zatau objek retribusi dalam rangka
jasa umum mendukung kegiatan sosial, pendidikan,

program kesehatan dan mendukung program
pemerintab / pemerintah /Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah

2. Retribusi nirlaba dan/ objek retribusi dalam rangka
jasa usaha atau mendukung kegiatan sosial, pendidikan,

program kesehatan dan mendukung program
pemerin tah I pemerintah /Pemerintah Daerah.
Pemerintah
Daerah

3. Retribusi nirlaba darr/ 1) objek retribusi dalam rangka.. atau kegiatan Keagamaan. sosial,penzman
tertentu mendukung pendidikan, kesehatan,

program keagamaan dan mendukung
pemerintah I program pemerin tah Ipemerin tah
Pemerintah Daerah daerah

2) bangunan milik Pemerin tah
Daerah yang difungsikan selain
un tuk penyelenggaraan
pemerin tahan

(1) Pembebasan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan
tolok ukur:

Pasal 10

(3) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat
diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria
yang terpenuhi.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pasal13

(1) SKPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12.

(2) Kepala SKPD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibantu oleh tim.

(3) Pembentukan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(4) Kepala SKPD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke
lokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang
dipersyaratkan.

(5) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Wali
kota atau Kepala SKPD untuk menerima atau menolak permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(6) Keputusan Walikota atau Kepala SKPD atas permohonan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 s~cara lengkap dan benar.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

(8) Format Keputusan Walikota atau Kepala SKPD atas permohonan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD
dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal11.

Pasal 12
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Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

WALIKOTATARAKAN,

Ditetapkan di (25)
Pada tanggal (26)

1. Inspektur Kota Tarakan;
2. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputu san ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

a. Retribusi yang terutang menurut SKRDjSTRD*) Rp (19)
b. Besarnya pengurangan (20)% X Rp (21)_~E_~_·_::~_·_::__(22)

Jumlah Retribusi yang terutang (a-b) Rp (23)
( ) (24)



Angka (25)
Angka (26)

Angka (24)

Angka (22)
Angka (23)

Angka (20)
Angka (21)

PETUNJUK PENGISIANFORMULIRKEPUTUSANWALIKOTA
. TENTANG

PEMBERIANPENGURANGANRETRIBUSI DAERAH

Diisi dengan nomor surat kepu tusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor SKRDjSTRD;
Diisi dengan tahun SKRDjSTRD;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi dengan nomor SKRDj STRD;
Diisi dengan tahun SKRDj STRD;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf;
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang sebelum
pengurangan dengan angka
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang sebelum
pengurangan dengan angka
Diisi dengan hasil perkalian dengan angka
Diisi dengan nominal Retribusi yang teru tang setelah pengurangan
dengan angka;
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang setelah pengurangan
dengan huruf;
diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)



Besarnya Retribusi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATUadalah sebagai berikut :

KEDUA

keringanan untuk menunda pembayaran 1membayar sebanyak *)
.............. (17) kali angsuran selama ......... (18)bulan.

: (15)
: (16)diberikan

Wajib Retribusi
Nama.
Alamat

Mengabulkan seluruhnya ZMengabulkan sebagian 1Menolak*)
permohonan keringanan Retribusi terutang yang tercantum dalam
SKRD/STRD*) nomor (13)Tahun (14).

KESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
tentang Retribusi (12);

Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan
Retribusi (2) atas nama Wajib Retribusi (3')
nomor (4)tanggal (5) yang diterima tanggal
........................ (6) atas SKRD1STRD*) nomor (7)
Tahun.............. (8) dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Keringanan Retribusi nomor LAP-. . (9) tanggal
........................ (10) perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan keringanan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tarakan tentang
Keringanan Retribusi (11);

WALIKOTA TARAKAN,

KEPUTUSANWALIKOTATARAKAN

NOMOR : (1)

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANANRETRIBUSI DAERAH

PROVINSI KALIMANTANUTARA

WALIKOTATARAKAN

LAMPIRAN ..•. ,

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



Keterangan :
*) caret yang tidak perlu;

Ditetapkan di (28)
Pada tanggal .(291

1. Inspektur Kota Tarakan;
2. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

Jumlah Retribusi terutang Rp (26) .
( (27))

bulan (19) , sebesar Rp (20)
bulan (21) , sebesar Rp (22)
bulan (23) , sebesar Rp (24)

Angsuran I
Angsuran II
Angsuran III
Dst ..... :'... (25)

WALIKOTATARAKAN,



Angka (27)
Angka (28)
Angka (29)

Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)
Angka (25)
Angka (26)

Angka (18)

PETUNJUK PENGISIANFORMULIRKEPUTUSANWALIKOTA
TENTANG

PEMBERIANKERINGANANRETRIBUSI DAERAH

Diisi dengan nomor surat keputusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor SKRDj STRD;
Diisi dengan tahun SKRDjSTRD;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi dengan nomor SKRDjSTRD;
Diisi dengan tahun SKRDjSTRD;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan jumlah angsuran dengan angka (paling banyak 12
kali);
Diisi dengan lamanya menunda pembayaran atau mengangsur
dengan angka (paling lama 12 bulan);
Diisi dengan Bulan angsuran pertama
Diisi dengan nominal angsuran pertama dengan angka;
Diisi dengan Bulan angsuran kedua
Diisi dengan nominal angsuran kedua dengan angka;
Diisi dengan Bulan angsuran ketiga (jika ada);
Diisi dengan nominal angsuran ketiga (jika ada) dengan angka;;
diisi dengan angsuran ke IV dan seterusnya (jika ada);
Diisi dengan Jumlah Retribusi terutang dengan angka (jumlah ini
sama dengan nominal SKRDj STRD);
Diisi dengan Jumlah Retribusi terutang dengan huruf
diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)



Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDUA

Mengabulkarr/Menolak *) permohonan Pembebasan RetribusiKESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
tentang Retribusi (10);

: (11)
: (12)
: (13)

Wajib Retribusi
Nama
Alamat .
Jenis Retribusi

Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembebasan
Retribusi (2) atas nama Wajib Retribusi (3)
nomor (4) tanggal (5) yang diterima tanggal
........................ (6) dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Pembebasan Retribusi nomor LAP-................ (7) tanggal
........................ (8) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
Pembebasan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tarakan tentang
Pembebasan Retribusi (9);

Menimbang : a.

WALIKOTA TARAKAN,

KEPUTUSAN WALIKOTATARAKAN

NOMOR : (1)

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI KALIMANTANUTARA

WALIKOTA TARAKAN

LAMPIRAN 0'

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

WALIKOTATARAKAN,

1. InspC?ktur Kota Tarakan;
2. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA

Ditetapkan di (14)
Pada tanggal (15)



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSANWALIKOTA
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Diisi dengan nomor surat keputusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan Jenis Retribusi;
diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)



Besarnya Retribusi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATUadalah sebagai berikut :

KEDUA

Wajib Retribusi
Nama : (17)
Alamat : (18) sebesar
........... (19)% ( (20) persen) dari Retribusi yang
terutang.

Mengabulkan seluruhnya /Mengabulkan sebagiarr/Menolak"]
permohonan pengurangan Retribusi terutang yang tercantum dalam
SKRD/STRD*) nomor (15) Tahun (16).

KESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
tentang Retribusi (14);

Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan
Retribusi (3) atas nama Wajib Retribusi (4)
nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal
.... (7) atas SKRD/ STRD*) nomor (8)
Tahun.............. (9) dan dengari mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Pengurangan Retribusi nomor LAP-................ (10) tanggal
........................ (11) perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pengurangan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (12) tentang
Pengurangan Retribusi (13);

KEPALASKPD

PEMBERIANPENGURANGANRETRIBUSIDAERAH

TENTANG

NOMOR (2)

KEPUTUSANKEPALA (1)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN ..

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

................................................ (291
( (30)
NIP (31)

Kepala Dinas,

Ditetapkan di (27)
Pada tanggal (28)

1. Walikota Tarakan;
2. Inspektur Kota Tarakan;
3. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

a. Retribusi yang terutang menurut SKRD/STRD*) Rp (21)
b. Besarnya pengurangan (22)% X Rp (23)_~~_:_._:::_._::__(24)

Jumlah Retribusi yang terutang (a-b) Rp (25)
( ) (26)



Angka (31)

Angka (30)

Angka (27)
Angka (28)
Angka (29)

Angka (26)

Angka (24)
Angka (25)

Angka (22)
Angka (23)

PETUNJUK PENGISIANFORMULIRKEPUTUSANKEPALASKPD
TENTANG

PEMBERIANPENGURANGANRETRIBUSI DAERAH

Diisi dengan nomenklatur SKPD yang menerbitkan SKRD/ STRD ;
Diisi dengan nomor surat keputusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor SKRD/STRD;
Diisi dengan tahun SKRD/ STRD;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan SKPD yang menerbitkan SKRD/STRD;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi dengan nomor SKRD/STRD;
Diisi dengan tahun SKRD/STRD;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf;
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang sebelum
pengurangan dengan angka
Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang sebelum
pengurangan dengan angka
Diisi dengan hasil perkalian dengan angka
Diisi dengan nominal Retribusi yang terutang setelah pengurangan
dengan angka;
Diisi dengan nominal Retribusi yang teru tang setelah pengurangan
dengan huruf;
diisi dengan kota temp at Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;
Diisi dengan pangkat pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Keputusan;
Diisi .dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)



Besarnya Retribusi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATUadalah sebagai berikut :

KEDUA

keringanan untuk menunda pembayaran / membayar sebanyak *)
.............. (19)kali angsuran selama ......... (20)bulan.

: (17)
: (18)diberikan

Wajib Retribusi
Nama
Alamat

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian zMenolak"]
permohonan keringanan Retribusi terutang yang tercantum dalam
SKRD/STRD*) nomor (15)Tahun (16).

KESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Mengingat: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
tentang Retribusi (14);

Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan
Retribusi (3) atas nama Wajib Retribusi (4)
nomor (5)tanggal (6)yang diterima tanggal
...... .... (7) atas SKRD/ STRD*) nomor ........ ...... (8)
Tahun.............. (9) dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Keringanan Retribusi nomor LAP-................ (10) tanggal
........................ (11) perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan keringanan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (12)tentang
Keringanan Retribusi (13);

KEPALASKPD

PEMBERIAN KERINGANANRETRIBUSI DAERAH

TENTANG

NOMOR (2)

KEPUTUSANKEPALA (1)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN .... ,

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOM OR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

................................................ (32)
( : (33)
NIP (34)

Kepala Dinas,

Ditetapkan di (30)
Pada tanggal f311

1. Walikota Tarakan;
2. Inspektur Kota Tarakan;
3. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

.JumlahRetribu si terutang Rp (28)
( {291)

bulan (21) , sebesar Rp (22)
bulan (23) , sebesar Rp (24)
bulan (25) , sebesar Rp , (26)

Angsuran I
Angsuran II
Angsuran III
Dst (27)



Angka (34)

Angka (33)

Angka(29
Angka (30)
Angka (31)
Angka (32)

Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)
Angka (25)
Angka (26)
Angka (27)
Angka (28)

Angka (20)

PETUNJUK PENGISIANFORMULIRKEPUTUSANKEPALASKPD
. TENTANG

PEMBERIANKERINGANANRETRIBUSI DAERAH

Diisi dengan nomenklatur SKPD yang menerbitkan SKRDjSTRD;
Diisi dengan nomor surat keputusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor SKRDj STRD;
Diisi dengan tahun SKRDjSTRD;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan SKPD yang menerbitkan SKRDjSTRD;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi dengan nomor SKRDj STRD;
Diisi dengan tahun SKRDjSTRD;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan jumlah angsuran dengan angka (paling banyak 12
kali);
Diisi dengan lamanya menunda pembayaran atau mengangsur
dengan angka (paling lama 12 bulan);
Diisi dengan Bulan angsuran pertama
Diisi dengan nominal angsuran pertama dengan angka;
Diisi dengan Bulan angsuran kedua
Diisi dengan nominal angsuran kedua dengan angka;
Diisi dengan Bulan angsuran ketiga (jika ada);
Diisi dengan nominal angsuran ketiga (jika ada) dengan angka;;
diisi dengan angsuran ke IV dan seterusnya (jika ada);
Diisi dengan Jumlah Retribusi teru tang dengan angka (jumlah ini
sama dengan nominal SKRDj STRD);
Diisi dengan Jumlah Retribusi terutang dengan huruf
diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;
Diisi dengan pangkat pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Keputusan;
Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)



Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDUA

: (13)
: , (14)
: (15)

Wajib Retribusi
Nama
Alamat
Jenis Retribusi

Mengabulkarr/Menolak *) permohonan Pembebasan RetribusiKESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
ten tang Retribusi (12);

Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembebasan
Retribusi (3) atas nama Wajib Retribusi (4)
nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal
........................ (7) dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Pembebasan Retribusi nomor LAP-................ (8) tanggal
........................ (9) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
Pembebasan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (10) tentang
Pembebasan Retribusi (11);

Menimbang: a.

KEPALASKPD

PEMBERIANPEMBEBASANRETRIBUSI DAERAH

TENTANG

KEPUTUSANKEPALA (1)

NOMOR (2)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAM PI RAN .. "

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



Keterangan :
*) caret yang tidak perlu;

................................................ (181
( (19)
NIP (20)

Kepala Dinas,

Ditetapkan di (16)
Pada tanggal (17)

1. Walikota Tarakan;
2. Inspektur Kota Tarakan;
3. Wajib Retribusi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA
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Angka (20)

Angka (19)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)

Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Diisi dengan nomenklatur SKPD yang menerbitkan surat
keputusan pembebasan Retribusi ;
Diisi dengan nomor surat keputusan ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Retribusi;
Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian;
Diisi dengan nomenklatur SKPD yang menerbitkan surat
keputusan pembebasan Retribusi ;
Diisi dengan Jenis Retribusi;
Diisi dengan Objek Retribusi;
Diisi denga nama Wajib Retribusi
Diisi denga alamat Wajib Retribusi
Diisi dengan Jenis Retribusi;
diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;
Diisi dengan pangkat pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Keputusan;
Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan;

Angka (1)

PETUNJUK PENGISIANFORMULIRKEPUTUSANKEPALASKPD
TENTANG

PEMBERIANPEMBEBASANRETRIBUSI DAERAH



Besarnya Retribusi yang hams dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATUadalah sebagai berikut :

KEDUA

Wajib Retribusi
Nama : : (15)
A1amat : (16) sebesar
............ (17)% (. (18) persen) dari Retribusi yang
terutang.

permohonan pengurangan Retribusi terutang yang tercantum dalam
SKRD/STRD*) nomor (13) Tahun (14).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012
tentang Retribusi (12);

Bahwa sehu bungan dengan surat permohonan pengurangan
Retribusi (2) atas nama Wajib Retribusi e')
nomor (4) tanggal (5) yang diterima tanggal
........................ (6) atas SKRD/ STRD*) nomor (7)
Tahun.............. (8) dan dengan mempertimbangkan hasil
pene1itian yang dituangkan dalam Laporan Hasi1 Pene1itian
Pengurangan Retribusi nomor LAP-. (9) tanggal
........................ (10) perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pengurangan Retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tarakan tentang
Pengurangan Retribusi (11);

Menimbang: a.

WALIKOTA TARAKAN,

KEPUTUSANWALIKOTATARAKAN

NOMOR : (1)

TENTANG

PEMBERIANPENGURANGANRETRIBUSI DAERAH

PROVINSIKALIMANTANUTARA

WALIKOTATARAKAN

LAMPIRAN

PERATURANWALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARAPEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

sebagian/Meno1ak*)seluruhnya/ Mengabu1kanMengabu1kanKESATU
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