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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

NOMOR  9  TAHUN   2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI KARIMUN, 
 

Menimbang : a. 
 

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah; 
 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang                  
Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah; 
 

 
 
 
 
 

 c. 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Daerah; 
 
 

Mengingat : 1. 
 
 
2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3259); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 
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  5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   1999  
Nomor  181, Tambahan  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
 

  7. 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 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan   Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan  Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah   
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  9.  
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 

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); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  Nomor 03 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun  
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008  
Nomor 03); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN KARIMUN 
 

DAN  
 

BUPATI KARIMUN  
 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI DAERAH.  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Karimun. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun. 

4. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Karimun. 

5. Dinas teknis  adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Karimun. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut 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. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainya, BUMN dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, 
Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau  organisasi 
lainnya. 

9. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk 
usaha tetap. 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan.   

12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 
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14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka   
pemberian izin kepada orang pribadi 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. 

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

16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

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

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

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

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana 
dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 
 
 

BAB II 
JENIS  RETRIBUSI DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Jenis Retribusi yang dipungut adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
e. Retribusi Pelayanan Pasar; 
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f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 
l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan 
h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

 
(4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; 
d. Retribusi Izin Trayek; 
e. Retribusi Izin Trayek Perairan; dan 
f. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 
 

BAB III 
RETRIBUSI JASA UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 
 

Pasal 3 
 

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa 
Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah 
Daerah. 
 

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di :  
a. RSUD; 
b. Puskesmas ; 
c.  Puskesmas pembantu; 
d. Pos kesehatan desa; 
e. Pondok bersalin desa; dan 
f. Puskesmas Keliling. 

 
(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : 

a. Pelayanan pendaftaran;  
b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka bakti sosial; dan 
c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan. 
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(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan 
frekuensi pelayanan kesehatan. 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pasien yang ditanggung oleh pihak penjamin yaitu PT. ASKES atau                     
PT. JAMSOSTEK, dikenakan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini dengan pembayaran yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur 
dalam perjanjian kedua belah pihak. 
 

(2) Pasien kurang/tidak mampu yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Surat Keterangan 
Tidak Mampu (SKTM) dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
 

(3) Pasien kurang/tidak mampu yang tidak memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda, 
pasien terlantar, pasien Panti Asuhan/Panti Jompo, Pasien Tahanan Polisi, Pasien 
Lembaga Pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar 
biasa dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 5 
 

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut : 
a. Pelayanan Rawat Jalan; 
b. Pelayanan Rawat Inap; 
c. Pelayanan Rawat Gawat Darurat; 
d. Pelayanan Rawat Inap Intensif; 
e. Pelayanan Rehabilitasi Medik; 
f. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan; 
g. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; 
h. Pelayanan Medico Legal; 
i. Pelayanan Ambulance & Evakuasi Medis; 
j. Pelayanan Medical Check Up; 
k. Pelayanan Hemodialisa; dan 
l. Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi : Psikologi, Gizi, Medik, Orang Dengan HIV 

AIDS (ODHA), TB Dot, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan lain-lain. 
 

Pasal 6 
 

Petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan RSUD ke luar daerah, besarnya 
biaya perjalanan diberikan berdasarkan peraturan perjalanan dinas pegawai negeri, 
yang pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien kecuali pasien 
yang ditanggung oleh Jamkesmas dan Jamkesda. 

 
 

Bagian Kedua 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

 
Pasal 7 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi 

atas pelayanan persampahan/kebersihan. 
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(2) Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 
ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. 

 
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan 
persampahan/kebersihan. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan 

kelas, lokasi dan luas bangunan. 
 
 

Bagian Ketiga 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk  

dan Akta Catatan Sipil 
 

Pasal 8 
 

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta 
catatan sipil. 
 

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah   Pelayanan : 
a.   Kartu Tanda Penduduk 
b.   Kartu Keterangan bertempat tinggal 
c.   Kartu Identitas kerja 
d.   Kartu penduduk sementara 
e.   Kartu identitas penduduk musiman 
f.   Kartu keluarga, dan 
g.   Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta 

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga  negara asing, 
dan akta kematian. 
 

(3) Subyek Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah Orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 
sipil. 
 

(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 
sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu. 

 
 

Bagian Keempat 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

 
Pasal 9 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi 

atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
 

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir 
di tepi jalan umum. 

 
(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan 

jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan. 
 
 

Bagian Kelima 
Retribusi Pelayanan Pasar  

 
Pasal 10 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas 

pasar. 
 
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan penyediaan fasilitas pasar modern/semi modern, pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah 
dan khusus disediakan untuk pedagang. 

 
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar. 
 
(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat 

dan jangka waktu sewa tempat. 
 
(6) Setiap orang/badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan pasar wajib memiliki 

surat penunjukan tempat usaha.  
 
 

Bagian Keenam 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 
Pasal 11 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air. 
 

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan 
bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor. 

 
(4) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jasa 

pengujian. 
 
(5) Jasa pengujian sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi : 

a. Pemeriksaan spesifikasi teknis kendaraan bermotor; 
b. Penetapan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berupa buku uji/plat samping; dan 
c. Administrasi pengujian. 
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Pasal 12 
 

(1) Prosedur tatacara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor 
selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

(2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian yang memiliki tanda kualifikasi penguji 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
Pasal 13 

 
(1) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala adalah meliputi seluruh jenis 

kendaraan angkatan umum. 
 

(2) Jenis uji berkala meliputi pengujian, berkala untuk pertama kali dan pengujian 
lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji. 

 
(3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan. 
 
(4) Masa berlaku uji selama 6 (enam) bulan. 
 
(5) Untuk pengujian kendaraan diatas air masa berlaku uji selama 1 (satu) tahun. 
 

 
Pasal 14 

 
(1) Setiap kendaraan yang berubah jenis/sifat terlebih dahulu mendapat surat 

penentuan jenis kendaraan (SPJK) atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) 
yang dterbitkan oleh Dinas Perhubungan, yang ditunjuk untuk Penerbitan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
 

(2) Setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan numpang uji keluar wilayah daerah 
wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan. 

 
(3) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan SPJK, SPSK serta Surat 

Rekomendasi Uji keluar wilayah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Bagian Ketujuh 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

 
Pasal 15 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi 

atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
 

(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh 
Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 
masyarakat. 

 
(3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
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(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur 
berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran. 

 
 

Pasal 16 
 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Pemerintah Daerah tujuannya agar alat 
Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat layak pakai apabila digunakan 
sewaktu-waktu. 

 
Pasal 17 

 
Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal : 
a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran; 
b. Memberikan rekomendasi. 

 
Pasal 18 

 
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat 
menimbulkan bahaya kebakaran. 

 
Pasal 19 

 
(1) Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap : 

a. Ruangan, rumah toko, flat/apartemen dan bangunan lainnya; 
b. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda 

Mudah Terbakar (MT) dan/atau Tidak Mudah Terbakar (TMT); dan 
c. Kendaraan bermotor umum. 

 
(2) Jenis dan ukuran isi tabung Racun Api yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 20 
 

Alat Pemadam Kebakaran berupa Hidran dipasang pada setiap : 
a. Bangunan industri, pabrik dan gedung; 
b. Bangunan secara umum; dan 
c. Bangunan perumahan real estate, flat/apartemen, rumah susun. 

 
Pasal 21 

 
(1) Alat Pemadam Kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada : 

a. Bangunan pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat atau lebih; 
b. Bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 (empat belas) meter atau 

bangunan bertingkat yang memiliki empat tingkat atau lebih. 
 

(2) Jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 22 
 

(1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda MT 
wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api setiap luas ruangan dari 1 (satu) 
sampai dengan 4 (empat) m² . 
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(2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-
benda TMT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api setiap luas ruangan dari 
1 (satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) m². 

 
(3) Rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) buah Tabung Racun Api setiap 

luas ruangan dari 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) m². 
 
(4) Kendaraan Bermotor Umum Wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api yang 

khusus untuk truk tangki pembawa Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib memiliki 
minimal 2 (dua) buah tabung Racun Api. 

 
(5) Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit 

untuk setiap luas ruangan 1 (satu) sampai dengan 600 (enam ratus) m². 
 
(6) Bangunan seperti Pasar, Plaza, Mall, Pusat Perbelanjaan, Kompleks Pertokoan, 

Hotel dan sejenisnya, Tempat Hiburan, Kompleks Perkantoran wajib memiliki 
Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 (satu) sampai dengan 800 (delapan 
ratus) m². 

 
(7) Bangunan Real estate Rumah susun, Flat/apartemen wajib memiliki Hidran 1 (satu) 

unit pada setiap luas ruangan 1 (satu) sampai dengan 1000 (seribu) m². 
 
(8) Bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b 

wajib memiliki 1 (satu) unit Sprinkler setiap tingkat. 
 

 
Pasal 23 

 
Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada 
Petugas yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan 
penanggulangan bahaya kebakaran. 

 
 

Bagian Kedelapan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

 
Pasal 24 

 
(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas 

penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 
 
 

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

 

(3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud              
pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh cetak peta. 
 

(4) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis 
dan ukuran peta. 
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Bagian Kesembilan 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

 
Pasal 25 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas 

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta 
pengujian barang dalam keadaan terbungkus. 
 

(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; 
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat 
ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan 
terbungkus. 
 

(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat 
dan jenis pengujian. 

 
 

Bagian Kesepuluh 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

 
Pasal 26 

 
(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi 

atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 
 

(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

 
(3) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 

 
(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur 

berdasarkan jumlah/volume pembuangan tinja ke instalasi pembuangan. 
 
 

Bagian Kesebelas 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

 
Pasal 27 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan 

pengolahan limbah cair. 
 

(2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan pengolahan limbah cair  rumah tangga, perkantoran, dan industri 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah 
dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. 
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(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara 
langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. 

 
(4) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah 
cair. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jumlah 

pembuangan limbah cair ke instalasi pembuangan. 
 
 

Pasal 28 
 

(1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli. 
 

(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat 
mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah 
Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
 

Bagian Keduabelas 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

 
Pasal 29 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi 

atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 
 

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 

 
(3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk 
menara telekomunikasi. 

 
(4) Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan 

pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi. 
 
 

Pasal 30 
 

Pendirian Menara Telekomunikasi diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang 
dikeluarkan oleh Bupati. 

 
 

Bagian Ketigabelas 
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

 
Pasal 31 

 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. 
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Bagian Keempat belas 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  

 
Pasal 32 

 
Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 
 

BAB IV 
RETRIBUSI JASA USAHA 

 
Bagian Kesatu 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
 

Pasal 33 
 

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas 
pemakaian kekayaan daerah. 
 

(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari : 
a. Pemakaian tanah; 
b. Pemeriksaan kualitas air; 
c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat; 
d. Pemakaian Global Position System (GPS) dan Total Station; 
e. Pemakaian gedung serba guna/pentas dan lain- lain; 
f. Pemakaian kendaraan dinas, dan 
g. Kontruksi tempat reklame. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 
 

(4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan kekayaan daerah. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan 

frekuensi pemakaian kekayaan daerah. 
 
 

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

 
Pasal 34 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas 

pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 
 

(2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) adalah pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD  dan pihak swasta. 

 



15 
 

(4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan. 

 
(5) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan 

frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan. 
 
(6) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak Selanjutnya diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Bagian Ketiga 
Retribusi Tempat Pelelangan 

 
Pasal 35 

 
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian 

tempat pelelangan. 
 

(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara 
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, 
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya 
yang disediakan di tempat pelelangan. 

 
(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat 

yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai 
tempat pelelangan. 

 
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 
(5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan. 
 
(6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat 

Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada 
waktu terjadinya lelang. 

 
 

Bagian Keempat 
Retribusi Terminal 

 
Pasal 36 

 
(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal. 

 
(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD 
dan pihak swasta. 
 

(4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 
pribadi atau Badan yang memanfaatkan terminal. 
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(5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan 
dan frekuensi pemakaian terminal. 

 
Bagian Kelima 

Retribusi Tempat Khusus Parkir 
 

Pasal 37 
 

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan 
tempat khusus parkir. 
 

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir. 
 
(5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan 

dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir. 
 
 

Bagian Keenam 
Retribusi Rumah Potong Hewan 

 
Pasal 38 

 
(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di 

Rumah Potong Hewan. 
 

(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk 
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong 
Hewan. 
 

(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis 
hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan. 
 

 
Bagian Ketujuh 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 
 

Pasal 39 
 

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas 
pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di  lingkungan pelabuhan. 
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(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di  lingkungan 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu: 
Pelabuhan Tanjung Berlian, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Buru Pelabuhan 
Durai, Pelabuhan Roro Parit Rampak dan Pelabuhan Roro Selat Beliah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan jasa 
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di  lingkungan pelabuhan. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, 

jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan. 
 
 

Bagian Kedelapan 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

 
Pasal 40 

 
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas 

pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. 
 

(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

 
(4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata dan olahraga. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur 

berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga dan frekuensi 
pemakaian. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

 
Pasal 41 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga 
pasar. 

 

Bagian Kesepuluh 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

 
Pasal 42 

 
Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB V 
RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 

 
Bagian Kesatu 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
 

Pasal 43 
 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 
 

(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 
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 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) adalah 

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
 
(5) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu 
bangunan. 

 
(6) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan 

jenis pelayanan dan jenis bangunan.  
 
 

Pasal 44 
 
(1) Bangunan yang baru didirikan dan belum mendapat Izin Bangunan dan tidak 

bertentangan dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diwajibkan untuk 
mendapatkan izin mendirikan bangunan. 
 

(2) Bangunan yang didirikan sebelum Peraturan Daerah ini dan/atau telah selesai 
seluruhnya serta dimanfaatkan yang tidak/belum meminta izin bangunan dan tidak 
bertentangan dengan RTRW Kabupaten Karimun dapat mengadakan atau diadakan 
pemutihan atau penyelesaian izin bangunannya dengan membayar retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). 
 

(3) Tatacara pelaksanaan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
(4) Pemilik bangunan wajib mengumumkan nomor izin bangunan luas bangunan dan 

nama pemilik. 
 

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Gangguan 

 
Pasal 45 

 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian 

izin gangguan. 
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(2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau  gangguan, termasuk 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk 
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, 
memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

 
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat 

usaha/kegiatan keagamaan dan kegiatan penanganan bencana sosial maupun 
bencana alam. 

 
(4) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 

pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan. 
 
(5) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan jenis dan 

luas tempat serta jenis gangguan.  
 
 

Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek 

 
Pasal 46 

 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin 

trayek. 
 

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

 
(3) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 

pribadi atau Badan yang memiliki izin untuk mengelola perusahaan angkutan. 
 
(4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.  

 
 

Pasal 47 
 

(1) Izin Pengelolaan Angkutan Darat dapat diberikan kepada Badan Hukum dan 
perorangan, Warga Negara Indonesia. 
 

(2) Bupati dapat meminta saran atau pertimbangan dari instansi terkait bila diperlukan 
dalam proses pemberian izin trayek. 

 
 

Pasal 48 
 

(1) Izin Pengelolaan Angkutan Darat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan. 
 

(2) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa 
berlakunya izin berakhir. 

 
Pasal 49 

 
(1) Setiap Mobil Bus Umum, Penumpang Umum dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) 

umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan. 
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(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 
Pasal 50 

 
Permohonan Izin Trayek ditolak apabila Pemohon Izin tidak mampu menyelenggarakan 
pengangkutan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 
 

Pasal 51 
 

(1) Izin Trayek dapat dicabut pemegang Izin apabila : 
a. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu permohonan yang 

diajukan; 
b. Melanggar ketentuan dalam surat yang diberikan; 
c. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan/atau belum dapat membuktikan 

kemampuan untuk melaksanakan izin; 
d. Tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
e. Tidak lagi mempunyai usaha angkutan kendaraan bermotor umum. 

 
(2) Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang ditunjuk. 
 
 

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Trayek Perairan 

 
Pasal 52 

 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek Perairan dipungut retribusi atas pelayanan 

pemberian izin trayek perairan. 
 

(2) Objek Retribusi Izin Trayek Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan 
penumpang angkutan laut pada suatu atau beberapa trayek tertentu di wilayah 
perairan Kabupaten Karimun. 

 
(3) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 

pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk memiliki dan mengelola perusahaan 
pelayaran. 

 
(4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek Perairan diukur berdasarkan jenis 

dan ukuran kendaraan.  
 

Pasal 53 
 

(1) Izin Trayek Perairan dapat diberikan kepada Badan Hukum dan perorangan, Warga 
Negara Indonesia. 
 

(2) Bupati dapat meminta saran atau pertimbangan dari instansi terkait bila diperlukan 
dalam proses pemberian izin trayek perairan. 

 
 

Pasal 54 
 

(1) Izin Trayek Perairan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat 
diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan. 
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(2) Permohonan perpanjangan Izin Trayek Perairan harus diajukan 1 (satu) bulan 
sebelum masa berlakunya izin berakhir. 

 
 

Pasal 55 
 

Permohonan Izin Trayek Perairan ditolak apabila Pemohon Izin tidak mampu 
menyelenggarakan pengangkutan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang 
berlaku. 

 
Pasal 56 

 
(1) Izin Trayek Perairan dapat dicabut pemegang Izin apabila : 

a. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu permohonan yang 
diajukan; 

b. Tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

c. Tidak lagi mempunyai usaha angkutan pelayaran; dan 
d. Tidak mengasuransikan penumpang dan awak kapal. 

 
(2) Pencabutan izin yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang ditunjuk. 
 
 
 

Bagian Kelima  
Retribusi Izin Usaha Perikanan 

 
Pasal 57 

 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan 

pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 
 

(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) adalah 
pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

 
(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nelayan 

kecil dan pembudidaya ikan kecil yang diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha 
Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 

(4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengelola usaha perikanan. 

 
(5) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis 

usaha perikanan dan jenis kapal.  
 
 
 

Pasal 58 
 

Usaha Perikanan terdiri dari : 
a. Usaha penangkapan meliputi : 

1) Penangkapan Ikan; 
2) Pengangkutan Ikan; 
3) Pengumpulan Ikan; dan 
4) Pengolahan Ikan. 
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b. Usaha Pembudidayaan Meliputi : 
1) Usaha budidaya air tawar; 
2) Usaha budidaya air payau; 
3) Usaha budidaya rumput laut; 
4) Usaha budidaya ikan laut; 
5) Usaha Pembenihan Ikan; dan 
6) Usaha Penjualan Ikan Hias. 

 
 

Pasal 59 
 

(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah hanya boleh dilakukan 
oleh warga Negara Republik Indonesia. 
 

(2) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  58 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

 
Pasal 60 

 
(1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan dalam 

daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 
 

(2) Setiap orang dan atau Badan hukum yang dalam usahanya mengunakan Kapal 
perikanan bermotor dalam dan bermotor luar dan atau kapal perikanan tidak 
bermotor  lebih dari 5 GT s/d 10 GT dan berpangkalan diwilayah daerah ini serta 
tidak menggunakan tenaga atau modal asing diwajibkan memiliki : 
- SIPI untuk penangkapan ikan. 
- SIKPI untuk pegangkutan ikan. 

 
(3) SIUP, SIPI, dan SIKPI , diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 
(4) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban melaporkan kegiatan 

usahanya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang 
berwenang. 

 
(5) SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun. 
 
(6) Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 
 

Pasal 61 
 

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI 
dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan 
SIKPI kepada pemberi izin. 
 

(2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, dan SIKPI dapat diajukan setelah jangka          
waktu  3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan. 

 
(3) Dalam hal permohonan perubahan SIUP,SIPI,SIKPI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, dan SIKPI lama 
asli untuk mendapatkan SIUP,SIPI, dan SIKPI perubahan. 
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Pasal 62 
 

(1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan 
ikan hasil tangkapan dipelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau 
SIKPI. 
 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal 
penangkap ikan dapat melakukan penitipan ikan ke kapal penangkapan ikan 
lainnya dalam satu kesatuan manajemen yang dilakukan melalui kerja sama usaha 
dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI kapal perikanan 
yang menerima penitipan ikan serta melaporkan kepada kepala pelabuhan 
perikanan atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. 

 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat 

telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh Kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. 

 
 

Pasal 63 
 

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan 
pembudidaya ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Karimun. 
 

(2) Pembinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana 
usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan dan pemasaran. 

 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya 

ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan. 
 

 
Bagian Keenam 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
 

Pasal 64 
 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut 
retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 
beralkohol. 
 

(2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 
beralkohol di suatu tempat tertentu. 
 

(3) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin 
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 

 
(4) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Minuman Beralkohol diukur berdasarkan 

jumlah dan golongan minuman beralkohol serta jenis tempat penjualannya.  
 
(5) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

dalam 2 (dua) katagori, yaitu : 
a. Katagori  A, terdiri dari Hotel, Restoran, Diskotik, Pub, Bar dan Karaoke; dan 
b. Katagori  B, terdiri dari Supermarket, Minimarket, Pasar swalayan dan Toko.   
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Bagian Ketujuh 
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

 
Pasal 65 

 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada 

tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
 

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

 
 

Bagian Kedelapan 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

 
Pasal 66 

 
Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB VI 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal 67 
 

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Karimun. 
 

(2) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun untuk 
melakukan tugas menagih biaya Retribusi dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten 
Karimun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
(3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
 
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran  

 
Pasal 68 

 
(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas. 

 
(2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 
 
(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam 

buku penerimaan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penagihan  

 
Pasal 69 

 
(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) 

retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang 
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo 
pembayaran retribusi. 
 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

 
(3) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. 
 
(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 
Bagian Keempat 

Sanksi Administratif 
 

Pasal 70 
 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan 
dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

 
BAB VII 

KEBERATAN 
 

Pasal 71 
 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 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 tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.  

 
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada 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. 
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Pasal 72 
 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi 
keputusan oleh Bupati. 

 
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.  
 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati 

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

 
Pasal 73 

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

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga              
sebesar  2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 
 

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

 
 

BAB VIII 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 74 

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat:  
a. membetulkan SPRT, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, SKRDN atau 

SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;   

b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;   

c. mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, 
SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar;   

d. mengurangkan atau membatalkan STRD;    
e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;    
f.    mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi; 
dan       
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g. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 
atas pokok retribusi dan/atau sanksinya;    

h. Memberikan pengurangan retribusi sebagai insentif retribusi dalam rangka 
mendorong investor baru. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan retrubisi, pemberian insentif retribusi dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 75 

 
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati. 
 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

 
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah 

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

 
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada        

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

 
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran  Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) 

bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

 
(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
 

 
 

BAB X 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 
Pasal 76 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 
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(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak 

langsung. 
 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung 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 langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 
dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 
 

Pasal 77 
 

(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 
 

 
BAB XI 

PEMANFAATAN 
 

Pasal 78 
 

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 
 
 
 

BAB XII 
INSENTIF PEMUNGUTAN  

 
Pasal 79 

 
(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 Belanja Daerah.  

 
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XIII 
PEMERIKSAAN 

 
Pasal 80 

 
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban  Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

 
(2)  Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang 
menjadi dasar pemeriksaan 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. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 
 

BAB XIV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 81 

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

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
 

(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  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; 
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak  pidana Retribusi Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 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. 

 
 

 
BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 82 
 

(1) 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. 
 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. 
 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 
 
 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 83 

 
Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menyediakan Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah dan pelayanan tera/tera ulang. 
 

 
 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 84 

 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali 1 (satu) tahun sekali. 

 
(2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal 85 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
1.   Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 23); 
2.   Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 24); 
3.   Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu  (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002    
Nomor 25); 

4.   Semua aturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah  Kabupaten Karimun. 
 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 86 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. 
 
                                                     Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 
                                               pada tanggal  23 Desember 2011 
 
                                                  BUPATI KARIMUN 
 
                                               d.t.o 
 
                                    NURDIN BASIRUN 
 
Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 
pada tanggal 23 Desember  2011 
   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
 
  d.t.o  
 
ANWAR HASYIM 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
     

NOMOR  9  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI DAERAH 
 

 
I. UMUM 

 
  Dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas 
daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

  Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Daerah Kabupaten 
Karimun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka 
meningkatkan dan memperluas potensi Retribusi Daerah sebagai Sumber 
Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan 
pemerataan pembangunan. 

  Peraturan ini disamping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dan dalam rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab juga merupakan upaya 
penataan dan pengaturan kembali Retribusi Daerah Kabupaten Karimun sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  Hasil penerimaan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki 
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Karimun, oleh karena itu dukungan masyarakat melalui ketaatan 
dalam membayar Retribusi Daerah sangat diharapkan sekali dan terus digalakkan, 
dengan menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih 
dengan pungutan pusat serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah. 

  Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Karimun 
diharapkan akan semakin mampu membiaya kebutuhan pengeluarannya dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan daerah disisi lain akan dapat memberikan 
kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan 
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi 
Daerah.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 
 Cukup jelas 
Pasal 3  
 Cukup jelas 
Pasal 4  
 Cukup jelas 
Pasal 5 
 Cukup jelas 
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Pasal 6 
 Cukup jelas 
Pasal 7 
 Ayat (1) 
   Cukup jelas 
 Ayat (2)  

Cukup jelas 
 Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “ tempat umum lainnya” adalah tempat 
yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

   Cukup jelas 
 Ayat (4)  
   Cukup jelas 
 Ayat (5) 
   Cukup jelas 
Pasal 8 
 Cukup jelas 
Pasal 9 
 Cukup jelas 
Pasal 10 
 Cukup jelas 
Pasal 11 
 Cukup jelas 
Pasal 12 
 Cukup jelas 
Pasal 13 
 Cukup jelas 
Pasal 14 
 Cukup jelas 
Pasal 15 
 Cukup jelas 
Pasal 16 
 Cukup jelas 
Pasal 17 
 Cukup jelas 
Pasal 18 
 Cukup jelas 
Pasal 19 
 Cukup jelas 
Pasal 20 
 Cukup jelas 
Pasal 21 
 Cukup jelas 
Pasal 22 
 Cukup jelas 
Pasal 23 
 Cukup jelas 
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Pasal 24 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis) peta foto, peta 
digital, peta tematif dan peta teknis (struktur). 

 Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 Ayat (4)  
   Cukup jelas 
Pasal 25 
 Cukup jelas 
Pasal 26 
 Cukup jelas 
Pasal 27 
 Cukup jelas 
Pasal 28 
 Cukup jelas 
Pasal 29 
 Ayat (1) 
   Cukup jelas 
 Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 Ayat (4)  
 Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat 

pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk 
kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi         
2 % (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara 
telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan degan frekuensi 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. 

Pasal 30 
 Cukup jelas 
Pasal 31 
 Cukup jelas 
Pasal 32 
 Cukup jelas 
Pasal 33 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara 
lain, pemancangan tiang listrik/telpon atau 
penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan umum. 
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 Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 Ayat (4)  
   Cukup jelas 
 Ayat (5) 
   Cukup jelas 
Pasal 34 
 Cukup jelas 
Pasal 35 
 Cukup jelas 
Pasal 36 
 Cukup jelas 
Pasal 37 
 Cukup jelas 
Pasal 38 
 Cukup jelas 
Pasal 39 
 Cukup jelas 
Pasal 40 
 Cukup jelas 
Pasal 41 
 Cukup jelas 
Pasal 42 
 Cukup jelas 
Pasal 43 
 Cukup jelas 
Pasal 44 
 Cukup jelas 
Pasal 45 
 Ayat (1) 

Mengingat  tingkat penggunaan jasa yang bersifat pengawasan dan 
pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditentukan 
berdasarkan persentase dari nilai investasi usaha di luar tanah dan 
bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional, yang 
nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian 
usaha/kegiatan tersebut.  

 Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 Ayat (3)  
   Cukup jelas 
 Ayat (4) 
   Cukup jelas 
 Ayat (5) 
   Cukup jelas 
Pasal 46 
 Cukup jelas 
Pasal 47 
 Cukup jelas 
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Pasal 48 
 Cukup jelas 
Pasal 49 
 Cukup jelas 
Pasal 50 
 Cukup jelas 
Pasal 51 
 Cukup jelas 
Pasal 52 
 Cukup jelas 
Pasal 53 
 Cukup jelas 
Pasal 54 
 Cukup jelas 
Pasal 55 
 Cukup jelas 
Pasal 56 
 Cukup jelas 
Pasal 57 
 Cukup jelas 
Pasal 58 
 Cukup jelas 
Pasal 59 
 Cukup jelas 
Pasal 60 
 Cukup jelas 
Pasal 61 
 Cukup jelas 
Pasal 62 
 Cukup jelas 
Pasal 63 
 Cukup jelas 
Pasal 64 
 Cukup jelas 
Pasal 65 
 Cukup jelas 
Pasal 66 
 Cukup jelas 
Pasal 67 
 Cukup jelas 
Pasal 68 
 Cukup jelas 
Pasal 69 
 Cukup jelas 
Pasal 70 
 Cukup jelas 
Pasal 71 
 Cukup jelas 
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Pasal 72 
 Cukup jelas 
Pasal 73 
 Cukup jelas 
Pasal 74 
 Cukup jelas 
Pasal 75 
 Cukup jelas 
Pasal 76 
 Cukup jelas 
Pasal 77 
 Cukup jelas 
Pasal 78 
 Cukup jelas 
Pasal 79 

   Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” 
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya 
melaksanakan Retribusi.  

  Ayat (2) 

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan    
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah 
keuangan. 
 

   Ayat (3)  
  Cukup jelas 
Pasal 80 
 Cukup jelas 
Pasal 81 
 Cukup jelas 
Pasal 82 
 Cukup jelas 
Pasal 83 
 Cukup jelas 
Pasal 84 
 Cukup jelas 
Pasal 85 
 Cukup jelas 
Pasal 86 
 Cukup jelas 
 

 
 

 
 


