
Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan 

informasi dari aspek hukum 

 

Kemenkopolhukam Setujui Pemprov Kepri Pungut Labuh Jangkar 0-12 

Mil Laut 

Editor By :  Ichsan WK 

29 December 2021 

 

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan 

bahwa Kementerian Politik Hukum dan Ham (Kemenkopolhukam) telah menyetujui pungutan labuh 

jangkar di wilayah 0 sampai 12 mil dari bibir pantai. 

Ini kata Ansar setelah peninjauan langsung yang dilakukan Kemenpolhukam beberapa waktu lalu, 

sehingga dapat dipastikan secara hukum bahwa Pemprov Kepri mendapat surat keputusan yang 

menyatakan kawasan 0-12 mil merupakan hak Pemprov Kepri. 

“Untuk itu, Pemprov Kepri dapat menarik pungutan labuh jangkar di kawasan tersebut,” kata Ansar 

seperti dilansir laman resmi Pemprov Kepri, Selasa (28/12/2021). 

Namun begitu, lanjut Ansar, sebelumnya Pemprov Kepri harus penandatanganan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) yang bakal memfasilitasi pengelolaan labuh jangkar ini. 

“Insya Allah, mungkin awal Januari MoU terkait SKB dapat kita lakukan bersama Menkopolhukam,” 

jelas Ansar. 

Setelah MoU SKB itu nantinya baru bisa menentukan terkait berapa besaran pungutan labuh jangkar 

tersebut. 

“Ya kita doakan saja semoga semuanya lancar dan di 2022, Pemprov Kepri dapat menarik retribusi 

labuh jangkar di kawasan 0 sampai 12 mil dari garis pantai,” kata Ansar. (*) 

 Sumber : https://wartakepri.co.id/2021/12/29/kemenkopolhukam-setujui-pemprov-kepri-pungut-labuh-jangkar-

0-12-mil-laut/  

 

Catatan Berita : 

 Pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam Undng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 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. 

 retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah. 

 retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran 

serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 
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 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

 Objek retribusi adalah: 

a. Jasa Umum;  

b. Jasa Usaha; dan  

c. Perizinan Tertentu 

 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

 Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

 Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. 

 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang meliputi:  

a.  pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau   

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak 

swasta. 

 Jenis Retribusi Jasa Usaha 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 Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;  

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;  

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;  

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan  

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk 

fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

 Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

  



 Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. 

 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah 

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan 

dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing. 

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan 

untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. 

 Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat 

berlaku surut. 
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