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Evaluasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan 
dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten 

Karanganyar 

periode 2002-2005 

 

Oleh  : 

Rian wijayanti 

F 3403104 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. GAMBARAN UMUM DPU DAN LLAJ 

1. Sejarah Singkat Dinas DPU dan LLAJ 

      Kabupaten Karanganyar merupakan daerah otonomi, yang salah satu hak 

daerah otonomi adalah mempunyai wewenang untuk menggali sumber 

pendapatan didaerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya 

sendiri. 

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan kewenangan otonomi daerah 

dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum 

dan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pemerintahan Daerah Tingkat II 

Kabupaten Karanganyar, maka dibentuklah DPU dan LLAJ yang 

mempunyai tujuan mengelola di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi 
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Lalu lintas angkutan jalan, Pengairan Bina Marga, Cipta Karya, Kebersihan 

dan Tata Kota.  

Terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu lintas Angkutan Jalan 

(DPU dan LLAJ) Tingkat II Kabupaten Karanganyar yaitu menurut PP No. 

18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintahan di 

bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan II, kemudian 

diperbaharui dengan PP No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagaian 

Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I 

dan II.  Perda yang digunakan Kabupaten Karanganyar saat ini yaitu PERDA 

No 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Karanganyar.Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPU dan 

LLAJ serta untuk menunjang otonomi daerah dipandang perlu menetapkan 

susunan organisasi dan tata kerja pangkat. DPU dan LLAJ terdiri dari sub-

sub Dinas sebagai berikut. 

1. Sub. Dinas LLAJ 

2. Sub. Dinas Pengairan 

3. Sub. Dinas Bina Marga 

4. Sub. Dinas Cipta Karya 

5. Sub. Dinas Kebersihan 

Sub-sub dinas di atas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, 

yang mempunyai tugas mengurusi tentang ijin mendirikan, merubah, dan 

merobohkan bangunan adalah DPU Sub Dinas Cipta Karya. DPU dan LLAJ 

terletak di jalan Nyi Ageng Karang No 1 tepatnya di sebelah Selatan Rumah 

1 
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Dinas Bupati Karanganyar, kemudian letak Sub Dinas Cipta Karya di Jalan 

Lawu Km 14. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DPU dan LLAJ 

Menurut Perda Karanganyar No 9 Tahun 2001 Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) dan LLAJ dipimpim oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. DPU dan LLAJ mempunyai tugas 

pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka 

pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan. Untuk melaksanakan tugasnya, DPU dan LLAJ mempunyai 

fungsi sebagai berikut. 

a. Menyusun perencanaan dan perumusan program kerja di bidang 

Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DPU dan LLAJ) yang 

meliputi kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan 

umum, pemberian bimbingan, perijinan, pengawasan dan pengendalian 

teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Bupati, Pengelolaan Tata Usaha Dinas, Cabang Dinas dan 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan 

dan atau kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas Pekerjaan 

Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DPU dan LLAJ) untuk 

memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas. 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pembangunan di bidang 

Pekerjaan Umum dan Administrasi pemberian perijinan mendirikan 
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bangunan dan lainnya peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyulihan kepada masyarakat tentang Ijin Mendirikan 

Bangunan dan ijin laiinya di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan kepada masyarakat sesuai dengan peraturab 

perundangtan yang berlaku. 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan 

Umum. 

f. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, dan inventarisasi data 

di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan 

permasalahan yang terjadi untuk mengambil langkah-langkah 

selanjutnya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  

3. Susunan Organisasi 

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai berikut. 

1. Kepala Dinas 

2. Bagian Tata Usaha terdiri dari. 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Kepegawaian  

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Dinas Angkutan Jalan terdiri dari. 

a. Seksi Angkutan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

b. Seksi Sarana dan Prasarana 

c. Seksi Pengendalian dan Operasional 

4. Sub Dinas Pengairan terdiri dari. 

a. Seksi Bina Pelestarian Sumber Air 

b. Seksi Pembanguan Saranan Pengairan 

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 

d. Seksi Perencanaan dan Opeerasi 

5. Sub Dinas Bina Marga terdiri dari. 

a. Seksi Peralatan dan Pembekalan 

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 

6. Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari. 

a. Seksi Taata Ruang dan Bangunan 

b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan 

c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 

7. Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota terdiri dari. 

a. Seksi tata Kota 

b. Seksi k3ebersihan dan Pertanaman 

c. Seksi Pemadam Kebakaran 

d. Seksi Pemakaman 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 1.1 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN LLAJ  
KABUPATEN KARANGANYAR  

DESEMBER 2005 
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4. Diskripsi Jabatan 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 

Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DPU dan LLAJ). 

2. Bagian Tata Usaha 

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan, sesuai dengan 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari. 

a. Sub Bagian Umum 

     Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, 

perjalan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, 

pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta kelengkapannya, 
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KA.CAB WIL 
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Sumber: DPU dan LLAJ yang telah diolah 
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hubungan masyarakat dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum.  

b. Sub Bagian Kepegawaian 

Kepala Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan 

petunjuk ketatalaksanaan. 

 

 

c. Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan 

anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan. 

3. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kepala Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas 

melaksanakan pengaturan dan pembinaan angkutan, pembinaan teknis 

kendaraan bermotor, pembinaan manajemen dan pengendalian operasional 

serta rekayasa lalulintas jalan berdasrkan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

Sub Dinas Angkutan Jalan terdiri dari. 

a. Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas menyusun tugas, menyusun 

rencana kegiatan di bidang transportasi kota dan menetapkan 

manajemen transportasi, dan melakukan penetapan dan penghitungan 

tarif angkutan. 
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b. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

menyusun rencanan kegitan di bidang teknik sarana dan prasarana, 

menyelenggarakan registrasi dan inventarisasi dan kendaraan 

bermotor. 

c. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas 

mengadakan pembinaan manajemen dan pengendalian o[perasioanl 

serta rekayasa lalulintas jalan pada jalan di wilayah Kabupaten 

Karanganyar serta bimbingan keselamatan sesuiai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

4. Sub Dinas Pengairan 

Kepala Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas malaksanakann 

sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu L:intas Angkutan Jalan 

yang mempunyai tanggung jawabnya dan tugas lainnya di bidang 

Pengairan.  

Sub Dinas Pengairan terdiri dari. 

a. Seksi Bina Pelestarian Sumber Air 

     Kepala Seksi Bina Pelestarian Sumber Air mempunyai tugas 

pembinaan, pengawasan prefentif dan pengendalian pengelonlaan 

sumber-sumber air dan pencemaean air, pengelolaan proses 

administrasi perijinan dan administrasi retribusi pemanfaatan sumber-

sumber air dan tanah serta pengelolaan rekomendasi perijinan 

penambangan galian golongan C pada sumber-sumber air. 
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b. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan 

Kepala Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 

pelaksanaan kegitan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan. 

 

 

 

c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan 

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan. 

d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 

perencanaan umum dan teknis pengairan serta evaluasi manfaat 

dampak dari pembangunan, perbaikan, peningkatan, dan rehabilitasi 

sarana dan prasarana pengairan. 

5. Sub Dinas Bina Marga 

     Kepala Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan di bidang Bina 

Marga, pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam 

bentuk apapun meliputi segala bidang bagian jalan termasuk bangunan 
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pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

sebagaimana dimaksud dalam UU No 13 Tahun 1980 tentang Jalan.  

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari. 

a. Seksi Peralatan dan Perbekalan 

     Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas 

menyiapkan peralatan berat, melaksanakan pengawasan atau 

perawatan pekerjaan bidang Bina Marga. 

 

b. Seksi Pembanguna Jalan dan Jembatan  

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan 

jembatan. 

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan pemanfaatan jalan dan 

jembatan serta menaggulangi akibat bencana. 

d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pelaksanaan teknis dan program, 

pengelolaan dan pemutakhiran data serta leger jalan, melaksanakan 
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pengumpulan data, evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan di 

bidang Bina Marga.  

6. Sub Dinas Cipta Karya 

     Kepala Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan atas penataan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, 

perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman. 

 

 

 

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari. 

a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan 

     Kepala Seksi tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyusunan penataan ruang kota atau daerah, 

menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan 

pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perijinan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. 

b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan 

Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai 

tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian tugas 

perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelola rumah 

dinas, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, 

penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana di bidang teknik 

penyehatan serta air bersih. 
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c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

menyelenggarakan inventarisasi data, survey dan perencanaan, 

monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Cipta 

Karya. 

7. Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota  

     Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang tata kota, 

kebakaran, kebersihan dan pertamanan serta pemakaman yang menjadi 

tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangannya yang 

berlaku. 

Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota terdiri dari. 

a. Seksi Tata Kota 

     Kepala Seksi tata Kota mempunyai tugas menyelenggarakan 

penyusunan penataan dan pembangunan kota kabupaten dan 

kecamatan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian 

kota kabupaten dan kecamatan. 

b. Seksi Kebersihan dan Pertamanan 

Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan segala kegiatan dan usaha di bidang kebersihan 

dan pertanaman. 

c. Seksi Pemadam Kebakaran 
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Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas 

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian, penyukuhan bantuan 

teknik pelaksananaan kegiatan pemeliharaan pemanfaatan sarana dan 

praarana di bidang kebakaran. 

d. Seksi Pemakaman 

Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas melaksnakan 

perncanaan program kerja, memberikan perijinan dari segala kegiatan 

di bidang pemakaman. 

 

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

     Kepala Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas Dinas Pekerja Umum (DPU) dan LLAJ sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatab Fungsional ini terdiri 

dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. 

 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah kota 

mampu memgembangkan dan mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan 

yang ada di wilayahnya. Kemampuan menggali dan mengembangkan sumber-

sumber potensi daerah digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator penting untuk 

menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi 

daerah yang luas, nyata, serasi dan bertanggung jawab. Pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retribusi Pajak Daerah perlu 

ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan, 

penyelenggaraan di daerah dapat terwujud. Karena pentingnya Pendapatan 

Asli Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan, maka pemerintah daerah Karanganyar terus menggali sumber 

dana untuk membiayai tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi. 

1. Hasil Pajak Daerah 

     Berdasarkan UU No.18 Tahun1997 yang kemudian diubah dengan UU 

No.24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pengertian 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peratuaran perundang-undangan yang berlaku 

serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan Pembanguanan Daerah. 

2. Hasil Retribusi Daerah 
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Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakuakan kepada 

orang pribadi atau badab sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan 

daerah. 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Pemerintah daerah mempunyai beberapa perusahaan yang terdapat dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut dengan tujuan menambah 

pendaptan daerah. 

 

 

4. Hasil Pendapatan lain-lain Asli yang Sah 

Pendapatan lain-lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

termasuk Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah dan hasil laba BUMD. 

Salah satu pendapatan dari sektor Retribusi Daerah yaitu Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan. Di Kabupaten Karanganyar Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang cukup potensial 

sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah. Sejalan dengan banyaknya usaha perdagangan dan 

pariwisata yang berada di Kabupaten Karanganyar memberikan keuntungan 

bagi Pemerintah Daerah Karanganyar, misalnya bangunan pusat kesehatan, 

pusat perbelanjaan, hotel, tempat usaha dan lain-lain. Untuk mendirikan suatu 

bangunan harus memperoleh ijin dan dipungut biaya yang dilakukan oleh 

DPU dan LLAJ Sub Dinas Cipta Karya.  
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Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil obyek penelitian mengenai Retribusi Daerah dan berfokus pada 

masalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tentang “Evaluasi Penerimaan 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Menunjang Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2002-2005”. 

 

 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 

anggaran 2002-2005? 

2. Seberapa besar kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Karanganyar selama kurun waktu tahun anggaran 2002-2005? 

3. Bagaimana perhitungan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

wilayah Kabupaten Karanganyar dan apakah penerimaannya sudah sesuai 

dengan banyaknya bangunan yang didirikan ? 

4. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan pemungutan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 
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retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dapat menunjang 

Pendapatan Asli Daerah? 

 
D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan dari Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 

anggaran 2002 s/d 2005. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Karanganyar Selama kurun waktu tahun anggaran 2002-2005. 

3. Untuk mengetahui cara perhitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) yang benar dan untuk mengetahui apakah penerimaan dari Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah sesuai dengan perhitungan 

banyaknya jumlah bangunan yang didirikan. 

4. Untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan dan upaya apa saja yang 

dilakukan dalam meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan dalam pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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2. Dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini menjadi bahan pengembangan 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya demi kemajuan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

4. Bagi penulis sendiri untuk membuktikan dan menerapkan teori-teori yang 

didapat dari bangku kuliah. 

 

BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Retribusi menurut beberapa ahli sebagai berikut. 

a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU 

No.34 Tahun 2000). 

b. Retribusi adalah paksaan yang bersifat ekonomis, karena siapa yang 

tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran 

retribusi tersebut (Munawir, 2000:4). 

c. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemeritah 

dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang 
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langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut  

(Suparmoko, 1992:94).  

d. Retribusi adalah hubungan langsung dengan kembalinya prestasi 

karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk 

mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah (Waluyo dan 

Wirawan, 2000:3) 

e. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai 

balas jasa atau kontraprestasi pada daerah yang dikenakan pada siapa 

saja yang memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan daerah 

(Kaho, 1988:152). 

2. Fungsi Retribusi Daerah 

Terdapat dua fungsi utama  retribusi daerah, yaitu. 

a. Fungsi penerima merupakan fungsi pokok dari retribusi yaitu dijadikan 

sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi Pemerintah Daerah 

terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan 

kepada masyarakat pembayar retribusi, dan 

b. Fungsi pengatur mempunyai pengertian bahwa pungutan retribusi 

dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial 

ekonomi masyarakat. 

3. Jenis-jenis Retribusi 

Retribusi menurut jenisnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu. 

19 
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a. 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. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain. 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil  

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6) Retribusi Pelayanan Pasar 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Jenis-jenis Retribusi jasa Usaha antara lain. 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

3) Retribusi Tempat Pelelangan 

4) Retribusi Terminal 
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5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

6) Retribusi Tempat Penginapan atau Villa 

7) Retribusi Penyedotan Kakus 

8) Retribusi Rumah Potong Hewan 

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

11) Retribusi penyebrangan di Atas Air 

12) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, 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-jenis Retribusi Perijinan Tertentu antara lain. 

a) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

b) Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

c) Retribusi Ijin Gangguan 

d) Retribusi Ijin Trayek 
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       Dari jenis retribusi diatas, Retribusi Ijin Mendirkan Bangunan (IMB) 

dapat digolongkan dalam  jenis Retribusi Perijinan Tertentu. Istilah-istilah 

yang berhubungan dengan Ijin mendirikan Banguan (IMB), yaitu. 

a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atau jasa pemberian ijin mendirikan atau merobohkan atau 

merubah bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

b. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan Pemerintah 

Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu 

bangunan. 

c. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 

seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun 

atau meratakan tanah yang berkaitan dengan pekerjaan mengadakan 

bangunan itu. 

d. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 

tetap pada tanah dan atau pengaliran yang berupa bangunan gedung 

atau bukan gedung. 

e. Bangunan Permanen adalah bangunan kontruksi utamanya terdiri dari 

beton, batu, baja dan umur bangunan tersebut dinyatakan lebih dari 15 

(lima belas) tahun. 

f. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya 

dinyatakan permanen dan umur banguan dinyatakan antar 5 (lima) 

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 
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g. Merubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan/atau menambah 

sebagai bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang 

berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan. 

h. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian banguan atau 

seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan/atau kontruksi.  

4. Dasar Hukum Retribusi IMB 

      Peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum retribusi antara 

lain. 

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan 

Pajak daerah. 

b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 390A Tahun 2001 tanggal 10 

Desember tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

d. Semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan bangunan yang 

berlaku di Indonesia.  

5. Subjek dan Objek Retribusi IMB 

a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 

ijin mendirikan bangunan. 

b. Objek Retribusi adalah setiap pemberian ijin mendirikan bangunan 

kepada orang pribadi atau badan. 
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c. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran Retribusi Ijin mendirikan Bangunan. 

6. Persyaratan Permohonan IMB 

a. Bangunan Rumah Tinggal 

1) Mengisi formulir permohonan IMB yang telah disediakan, 

ditandatangi di atas materai, diketahui Lurah/Kades dan Camat 

dimana bangunan tersebut didirikan. 

2) Foto copy KTP Pemohon (rangkap 3). 

3) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah (rangkap 3). 

Catatan: apabila tanah yang akan didirikan bangunan bukan 

miliknya, harus dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari 

pemilik tanah. 

4) Gambar Rencana Bangunan Skala 1:100 (rangkap 3), meliputi. 

a) Denah 

b) Tampak (depan, belakang, samping) 

c) Potongan dalam dua arah 

d) Gambar situasi 

5) Untuk bangunan bertingkat harus dilampirkan gambar detail 

konstruksi beton dan perhitungan konstruksi beton bertulang 

(rangkap 3). 

b. Bangunan Tempat Usaha 
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1) Mengisi formulir permohonan IMB yang telah disediakan, 

ditandatangi di atas materai, diketahui Lurah/Kades dan Camat 

dimanan bangunan tersebut didirikan. 

2) Foto copy KTP Pemohon (rangkap 3). 

3) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah (rangkap 3). 

Catatan: apabila tanah yang akan didirikan bangunan bukan 

miliknya, harus dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari 

pemilik tanah. 

 

 

4) Gambar Rencana Bangunan Skala 1:100 (rangkap 3), meliputi. 

a) Denah 

b) Tampak (depan, belakang, samping) 

c) Potongan dalam dua arah 

d) Gambar situasi 

6) Untuk bangunan bertingkat harus dilampirkan gambar detail 

konstruksi beton dan perhitungan konstruksi beton bertulang 

(rangkap 3). 

7) Untuk bangunan dari konstruksi baja harus melampirkan 

perhitungan konstruksi baja (rangkap 3). 

8) Foto copy NPWPD 

9) IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah). 
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10) Gambar Site Plan yang disahkan BPAD untuk bangunan kelompok 

rumah/perum (rangkap 3). 

11) Persetujuan lingkungan yang menimbulakn dampak lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Skematika Proses Penyelesaian Permohonan IMB dapat digambarkan 

Gambar 2.1 
Skematika Proses penyelesaian 

IMB 
 

 
 
             3 
 
                                  1 
                                  2                                                7                                         8 8 
                                  4                                   
                                  6                                               10                                        9                                      
  
                                                               5 

  
 
 
 
 
Sumber: Sub Din Cipta Karya Karanganyar 
 

Keterangan: 

KADES DAN 
CAMAT 

PEMOHON KUPTSA/SUB. 
DIN 

CIPTA KARYA 

BAGIAN 
HUKUM 
ORTALA 

BUPATI 

LOKASI RENCANA 
BANGUNAN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 28 

1. Pemohon datang ke KUPTSA mengambil formulir dan diberi 

penjelasan  

2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan 

3. Pemohon minta pengesahan Kades dan Camat 

4. Pemohon menyerahkan berkas PIMB kepada petugas KUPTSA 

5. Penelitian berkas dan cek lokasi 

6. Pemohon membayar ref 

7. Berkas dikirim ke Bagian Hukum ORTALA Setda 

8. Penandatanganan SK IMB 

9. SK IMB diberikan ke Bagian Hukum ORTALA Setda 

10. SK IMB diberikan ke KUPTSA dan diserahkan kepada pemohon 

 

8. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

a. Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan ijin. 

b. Biaya penyelenggaraan ijin meliputi biaya penelitian berkas 

persyaratan kelengkapan permohonan ijin, biaya pengecekan dan 

pengukuran, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian. 

9. Tarif Retribusi IMB 

(1) Besarnya tarif Retribusi IMB sebesar 2,00 o/oo (dua permil) dari harga 

bangunan yang terdiri atas. 

a. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi 

kontruksi dan arsitektur sebesar 0,50 o/oo (nol koma lima permil) 

dari harga bangunan. 
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b. Biaya sempadan sebesar 1,00 o/oo (satu permil) dari Harga 

bangunan serendah-rendahnya sebesar Rp. 10,000.00 (sepuluh ribu 

rupiah). 

c. Biaya pengawasan sebesar 0,50 o/oo (nol koma lima permil) dari 

harga bangunan. 

(2) Besarnya tarif Retribusi untuk IMB perubahan adalah sebesar 1,25 

o/oo (satu koma dua lima permil) dari harga bangunan, yang terdiri 

atas. 

a. Biaya pemeriksaan gambar rencana bangunan yang diubah 

meliputi kontruksi dan arsitektur sebesar 0,25 o/oo (nol koma dua 

lima permil) dari harga bangunan yang diubah. 

b. Biaya sempadan sebesar 0,75 o/oo (nol koma tujuh lima permil) 

dari harga bangunan. 

c. Biaya pengawasan sebesar 0,25 o/oo (nol koma dua lima permil) 

dari harga bangunan yang diubah. 

10. Sanksi Pelanggaran IMB 

1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah  diancam pidanan kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi 

yang terutang; 

2) Bagi pelaksana pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah dikenai sanksi; 

a. Penghentian pekerjaan pembangunan; 
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b. Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan; 

c. Pembongkaran bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Perkembangan Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di 

Kabupaten Karanganyar Selama Kurun Waktu Tahun Anggaran 

2002-2005 

      Pada bagian ini akan disajikan data mengenai penerimaan Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 

tahun anggaran 2002-2005. Apakah penerimaan dari Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2002-2005 

mengalami peningkatan yang cukup baik? 

      Perkembangan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di 

Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada pembahasan berikut. 

a. Prosentasi peningkatan/penurunan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

selama kurun waktu tahun anggaran 2002-2005. 

     Untuk mengetahui peningkatan/penurunan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan antara realisasi penerimaan tahun sekarang 

dengan realisasi tahun sebelumnya atau laju pertumbuhan retribusi dari 

satu tahun ke tahun yang lain (Sadono, 1981;178), dapat disajikan 

dengan rumus. 

%100
Re

ReRe
´

-
=

LaluYangTahunalisasi
LaluYangTahunalisasiTertentuTahunalisasi

G   
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G =  Tingkat prosentase kenaikan atau penurunan 

1) Realisasi tahun anggaran 2002 dibanding dengan realisasi tahun 

anggaran 2001. 

Realisasi tahun anggaran 2002 : Rp 325.936.500,00 

Realisasi tahun anggaran 2001 : Rp 219.097.050,00 

Selisih (+) : Rp 106.839.450,00 

Presentase kenaikan sebesar : %100
050.097.219
450.839.106

´
Rp
Rp

 

 = 48,76% 

2) Realisasi tahun anggaran 2003 dibanding dengan realisasi tahun 

anggaran 2002. 

Realisasi tahun anggaran 2003 : Rp 360.249.030,00 

Realisasi tahun anggaran 2002 : Rp 325.936.500,00 

Selisih (+) : Rp   34.312.530,00 

Presentase kenaikan sebesar : %100
500.936.325

530.312.34
´

Rp
Rp

 

 = 10,53% 

3) Realisasi tahun anggaran 2004 dibanding dengan realisasi tahun 

anggaran 2003. 

Realisasi tahun anggaran 2004 : Rp 423.946.110,00 

Realisasi tahun anggaran 2003 : Rp 360.249.030,00 

Selisih (+) : Rp   63.697.080,00 

Presentase kenaikan sebesar : %100
030.249.360
080.697.63

´
Rp
Rp
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 = 17,68% 

4) Realisasi tahun anggaran 2005 dibanding dengan realisasi tahun 

anggaran 2004. 

Realisasi tahun anggaran 2005 : Rp 763.171.400,00 

Realisasi tahun anggaran 2004 : Rp. 423.946.110,00 

Selisih (+) : Rp  339.225.290,00 

Presentase kenaikan sebesar : %100
110.946.423
290.225.339

´
Rp
Rp

 

 = 80,02% 

     Dari perincian tersebut apabila dimasukkan ke dalam tabel, maka 

prosentase peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan tahun sebelumnya 

adalah sebagai berikut. 

 
Tabel II.1 

Realisasi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 
Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran 2002-2005 
 

Tahun 
Anggaran 

Target 
 
 

(Rp) 

Realisasi 
 
 

(Rp) 

Prosentase 
Realisasi 

dan Target  
(%) 

Prosentase 
Peningkatan  
Penurunan 

(%) 
2002 
2003 
2004 
2005 

325.000.000 
350.000.000 
405.000.000 
550.000.000 

325.936.500 
360.249.030 
423.946.110 
763.171.400 

100,29 
102,93 
104,68 
138,68 

48,76 
10,53 
17,68 
80,02 

Rata-rata   111,65 39,25 

Sumber: Cipta Karya & DIPENDA Karanganyar yang telah diolah 
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      Dari tabel diatas diketahui bahwa penerimaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dibanding tahun sebelumnya selama 

empat tahun anggaran mengalami suatu peningkatan dan penurunan. 

Dalam setiap tahunnya realisasi penerimaan Retribusi IMB mengalami 

peningkatan dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini 

disebabkan karena banyak lahan kosong yang telah dimanfaatkan 

untuk didirikan bangunan-bangunan, seperti pabrik-pabrik, perumahan, 

RSUD dan lain-lain. 

b. Tingkat Perkembangan Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

      Untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) selama kurun waktu empat tahun 

anggaran, maka dapat dihitung prosentase per tahunnya dengan 

rumusan sebagai berikut. 

PTX  = %100´
Po
Pn

 

PTX  = prosentase penerimaan Retribusi IMB 

Pn  = Penerimaan Retribusi tahun n 

Po  = Penerimaan retribusi IMB yang dijadikan tahun dasar 

      Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung prosentase 

penerimaan selama empat tahun, yaitu sebagai berikut. 

Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 

anggaran 2001 dianggap sebagai tahun dasar, dimana penerimaan 
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Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun anggaran 2001 

sebesar Rp 219,097,050.00. 

a) Tahun anggaran 2002 = %100
050.097.219
500.936.325

´
Rp
Rp

 

     = 148,76% 

b) Tahun anggaran 2003 = %100
050.097.219
030.249.360

´
Rp
Rp

 

     = 164,42% 

c) Tahun anggaran 2004 = %100
050.097.219
110.946.423

´
Rp
Rp

 

     = 193,50% 

d) Tahun anggaran 2005 = %100
050.097.219
400.171.736

´
Rp
Rp

 

     = 348,33% 

      Setelah mengetahui prosentase dari perhitungan penerimaan Retribusi  

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama empat tahun di atas dapat 

digambarkan dalam grafik sebagai berikut.  
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Gambar 2.2 

Grafik Prosentase Realisasi Penerimaan Retribusi 
Ijin Mendirikan Bangunan 

 
      Berdasarkan perhitungan dan grafik di atas diketahui bahwa realisasi 

penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama empat tahun 

anggaran, pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 48,76%, tahun 

anggaran 2003 meningkat sebesar 15,66%, tahun anggaran 2004 mengalami 

peningkatan sebesar 29,08%, dan tahun anggaran 2005 mengalami 

peningkatan yang besar yaitu sebesar 154,83%. 

      Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dalam kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 

yang cukup pesat. 

2. Kontribusi retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Tahun 

Anggaran 2001-2005 
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      Peran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilihat dari kontribusi 

realisasi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 

realisasi penerimaan PAD. 

      Sebelum membahas seberapa besar kontribusi IMB terhadap PAD ada 

baiknya melihat kontribusi realisasi penerimaan Retribusi IMB terhadap 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari berbagai pos 

penerimaan Retribusi Daerah. 

a. Rasio perbandingan antara realisasi penerimaan Retribusi IMB dengan 

realisasi Penerimaan Daerah. 

Tabel II.2 
Rasio Perbandingan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB terhadap 

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 

No Tahun 
Realisasi 

Penerimaan 
Retribusi IMB (A) 

Realisasi 
Pendapatan  

Retribusi Daerah (B) 

A/B 
X100% 

  
1 2002 325.936.500 10.100.729.611 3,23% 
2 2003 360.249.030  9.518.351.073 3,79% 
3 2004 423.946.110 10.590.885.552 4,00% 
4 2005 763.171.400 11.175.915.881 6,83% 

Sumber: DIPENDA Karanganyar yang telah diolah 
 

      Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat pada tahun 

2002 prosentase realisasi penerimaan IMB terhadap realisasi 

penerimaan Retribusi Daerah sebesar 3,23%, sedangkan tahun 2003 

sebesar 3,78%. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 0,56% walaupun 

kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi pendapatan 

penerimaan Retribusi Daerah. Pada tahun anggaran 2004 terjadi 

kenaikan sbesar 0,21% dan pada tahun 2005 terjadi peningkatan yang 
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pesat yaitu sebesar 2.83%. Dapat dilihat bahwa realisai penerimaan 

Retribusi IMB sebagai salah satu komponen dari Retribusi Daerah dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.  

b. Kontribusi Retribusi IMB dalam menunjang PAD di Kabupaten 

Karanganyar selama kurun waktu tahun anggaran 2002-2005 

      Besarnya kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

terhadap realisasi PAD yaitu dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan Retribusi IMB dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut 

disajikan kontribusi dari Retribusi IMB terhadap PAD selama kurun 

waktu empat tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 

2005. 

a) Tahun anggaran 2002 

 Realisasi Retribusi IMB    : Rp      325.936.500,00 

 Realisasi PAD    : Rp 22.497.807.067,00 

 Retribusi IMB terhadap PAD sebesar  : %100
067.807.497.22

500.936.325
´

Rp
Rp

 

   = 1,45% 

b) Tahun anggaran 2003 

 Realisasi Retribusi IMB   : Rp      360.249.030,00 

 Realisasi PAD     : Rp 24.999.337.372,00 

 Retribusi IMB terhadap PAD sebesar  : %100
372.337.999.24

030.249.360
´

Rp
Rp

 

     = 1,44% 

c) Tahun anggaran 2004 
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 Realisasi Retribusi IMB   : Rp      423.946.110,00 

 Realisasi PAD    : Rp 29.485.072. 926,00 

 Retribusi IMB terhadap PAD sebesar  : %100
926.072.485.29

110.946.423
´

Rp
Rp

 

     = 1,44% 

d) Tahun anggaran 2005 

 Realisasi Retribusi IMB   : Rp      763.171.400,00 

 Realisasi PAD    : Rp 34.302.564.901,00 

 Retribusi IMB terhadap PAD sebesar  : %100
901.564.302.34

400.171.763
´

Rp
Rp

 

     = 2,22% 

      Penjelasan dari perhitungan di atas dapat disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut. 

Tabel II.3 
Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran 2002-2005 

No 
Tahun 

Anggaran 
Realisasi IMB 

(Rp) 
Realisasi PAD 

(Rp) 
Kontribusi 

(%) 
 1 
2 
3 
4 

2002 
2003 
2004 
2005 

325.936.500 
360.249.030 
423.946.110 
763.171.400 

22.497.807.067 
24.999.337.372 
29.485.072.926 
34.302.564.901 

1,45 
1,44 
1,44 
2,22 

 Rata-rata   1,64 
             Sumber: Sub Din Cipta Karya&DIPENDA Karanganyar yang telah diolah 

      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun selama kurun 

waktu tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005 ternyata 

kontribusi yang dihasilkan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 
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terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. 

Pada tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 0,13%, pada tahun 2003 terjadi 

penurunan sebesar 0,01%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2003 banyak 

terjadi PHK sehingga berdampak pada pendirian bangunan. Pada tahun 

2004 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan karena kontribusi yang 

dihasilkan sama, dan pada tahun 2005 terjadi kenaikan yang cukup besar 

yaitu sebesar 0,78%, kenaikan ini terjadi karena  banyak pemohon yang 

mengajukan Retribusi IMB dan Retribusi IMB yang dipungut besar. 

Secara keseluruhan rata-rata Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yaitu 

sebesar 1,58% dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar. 

Berikut disajikan perbandingan kontribusi masing-masing jenis Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tahun 

anggaran 2002-2005. 
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Tabel II.4 
Kontribusi Setiap Jenis Retribusi Terhadap PAD 

Tahun Anggaran 2002-2005 
Kabupaten Karanganyar 

 
Tahun Anggaran 2002 Tahun Angggaran 2003 Tahun Anggaran 2004 Tahun Anggaran 2005 
Relisasi Kontribusi  Relisasi Kontribusi  Relisasi Kontribusi  Relisasi Kontribusi  No Jenis Retribusi 

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 
1 Ret. Pelayanan 5.186.100.185 23,05% 4.767.284.088 19,07% 5.682.938.147 19.27% 5.539.123.327 16.15% 
  Kesehatan              
2 Ret. Pelayanan 99.433.698 0,44% 123.426.250 0,49% 144.107.459 0.49% 154.283.860 0.45% 
  Persampahan/KBSH              
3 Ret. Pengg. Biaya 988.294.500 4,39% 274.823.000 1,10% 207.697.000 0.70% 336.355.000 0.98% 
  Cetak KTP              
4 Ret. Pengganti Biaya Cetak 0 0,00% 262.944.000 1,05% 266.746.500 0.90% 336.412.500 0.98% 
  Akte Capil              
5 Ret. Pelayanan Pemakaman 30.019.250 0,13% 35.050.000 0,14% 30.000.000 0.10% 35.000.000 0.10% 

6 
Ret. Pelayanan Parkir 
Ditepi 49.220.000 0,22% 55.030.000 0,22% 58.100.000 0.20% 72.214.000 0.21% 

  Jalan Umum              
7 Ret. Pelayanan Pasar 1.740.805.227 7,74% 1.461.933.354 5,85% 1.520.357.216 5.16% 1.521.273.153 4.43% 
8 Ret. Pengujian Kenderaan 424.308.705 1,89% 439.511.500 1,76% 461.757.000 1.57%   0.00% 
  Bermotor              
9 Ret. Pemeriksa Alat 0 0,00%   0,00% 0 0.00% 0 0.00% 
  Pemadam Kebakaran              

10 Ret. Jasa Usaha Pemakaian 332.280.658 1,48% 456.111.428 1,82% 400.440.530 1.36% 471.705.752 1.38% 
  Kekayaan Daerah              

11 Ret. Jasa Usaha Terminal 218.425.450 0,97% 303.693.500 1,21% 360.778.200 1.22% 328.784.650 0.96% 
12 Ret. Jasa Usaha Tempat  99.910.000 0,44% 39.905.000 0,16% 49.810.000 0.17%  0 0.00% 
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  Parkir Khusus              
13 Ret. Jasa Usaha 4.560.000 0,02% 5.016.000 0,02% 5.700.000 0.02% 4.636.000 0.01% 
  Penyedotan Kakus              

14 Ret. Jasa Usaha rumah 50.019.500 0,22% 50.238.000 0,20% 57.612.000 0.20% 43.028.000 0.13% 
  Potong Hewan              

15 Ret. Jasa Usaha Tempat 335.284.578 1,49% 333.373.928 1,33% 353.535.489 1.20% 398.782.551 1.16% 
  Rekreasi&OR              

16 Ret. Jasa  Usaha Penyebe 180.000 0,00% 180.000 0,00% 0 0.00% 0 0.00% 
  rangan di Atas Air              

17 Ret. IMB 325.936.500 1,45% 360.249.030 1,44% 423.946.110 1.44% 763.171.400 2.22% 
18 Ret. Ijin Gangguan 167.915.005 0,75% 185.152.365 0,74% 254.330.900 0.86% 6.804.224 0.02% 
19 Ret. Ijin trayek 13.380.000 0,06% 13.151.700 0,05% 13.154.900 0.04% 12.693.200 0.04% 

20 
Ret. Ijin Peruntukan 
Pegguna 95.368.310 0,42% 86.537.080 0,35% 85.172.830 0.29% 65.176.950 0.19% 

  Tanah/PPT              

21 
Ret. Ijin Lembaga 
Pelatihan 0 0,00% 400.000 0,00% 400.000 0.00% 400.000 0.00% 

  Kerja              
22 Ret. Norma Keselamatan 4.350.000 0,02% 0 0,00% 13.773.241 0.05% 30.476.814 0.09% 
  & Kesehatan Kerja              

23 Ret. Ijin penggilingan Padi 0 0,00% 20.000.000 0,08% 28.800.000 0.10% 10.200.000 0.03% 

24 
Surat Ijin Usaha 
Perdagangan 0 0,00% 24.845.000 0,10% 2.880.000 0.01% 35.295.000 0.10% 

25 Ijin Usaha Industri 0 0,00% 13.463.350 0,05% 23.028.000 0.08% 24.600.000 0.07% 
26 Tanda Daftar Gudang 0 0,00% 355.000 0,00% 1.605.000 0.01% 1.595.000 0.00% 
27 Ret. Ijin Perubahan Status 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0.00% 
  Tanah Pertanian              

28 
Ret. Ijin Usaha jasa 
Kontruksi 0 0,00% 115.000.000 0,46% 26.250.000 0.09% 9.730.000 0.03% 

29 Ret. Ijin Sarana Kesehatan 0 0,00% 9.480.000 0,04% 10.750.000 0.04% 35.575.000 0.10% 
  Swasta              
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30 Ret. Pemeriksa Kwalitas 1.020.000 0,00% 7.345.000 0,03% 7.175.000 0.02% 3.557.500 0.01% 
  Lingkungan Lab DKK              

31 
Ret. Pelayanan 
Administrasi 0 0,00% 24.462.500 0,10% 46.296.000 0.16% 57.210.500 0.17% 

32 Tanda Daftar Perusahaan 0 0,00% 49.390.000 0,20% 44.405.000 0.15% 61.190.000 0.18% 
  Total Retribusi Daerah 10.100.729.611   9.518.351.073   10.590.885.522   11.175.915.881   

  Total Pajak Daerah 8.613.155.352   10.107.809.661   11.572.405.687   5.499.092.957  
  Total Bagian Dari BUMD 1.325.046.577   1.814.559.609   2.147.956.546   1.011.956.770   

 Pendapatan Lain-lain 2.458.875.527   20.273.873.999   5.173.825.171   2.146.897.762   

  Jumlah PAD 22.497.807.067   24.999.337.372   29.485.072.926   
   
34.302.564.901  

Sumber: DIPENDA Kabupaten Karanganyar yang telah diolah 
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      Dari tabel seluruh jenis retribusi terhadap PAD di atas kontribusi 

Retribusi IMB dalam menyumbang PAD rata-rata menduduki peringkat 

lima besar, walaupun pada tahun anggaran 2003/2004 Retribusi IMB 

dalam menyumbang PAD mengalami prosentase penurunan yang besar 

tetapi Retribusi IMB masih berada di peringkat ke-4. Dapat dilihat 

Retribusi IMB merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang 

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Keberadaan dari 

retribusi IMB sudah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap PAD sehingga Retribusi IMB sudah dapat digunakan untuk 

membiayai belanja rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang diharapkan Kabupaten Karanganyar mampu menjalankan otonomi 

daerahnya dengan baik.  

3. Penghitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten 

Karanganyar 

       Untuk mengetahui cara menghitung besarnya retribusi IMB yaitu 

dengan menggunakan rumus. 

RIM  = TPJ x TR x Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan 

Keterangan: 

RIMB  : Besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar oleh wajib   

retribusi/pemohon ijin. 

TPJ   : Tingkat penggunaan jasa yang nilainyamerupakan hasil 

perkalian koefisien-koefisien bangunan dari K1 s/d K7. 
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TR : Tarif Retribusi IMB untuk menutup biaya penyelenggaraab 

ijin. 

Contoh:  

1). Perhitungan Retribusi IMB jenis bangunan perumahan. 

Ny. Rosna alamat Kauman RT. 02/14 Kelurahan Cangakan memiliki 

tanah seluas 84 m 2  kelas A, ketentuan perhitungan terlampir. 

a. Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ) 

 Bangunan Gudang 

1. Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal = 1.00 

2. Bangunan luas 50 m 2  s/d 100m 2  = 1.00 

3. Bangunan 1 lantai   = 1.00 

4. Ibukota Kabupaten   =1.20 

5. Jalan Desa Beraspal   = 1.00 

6. Bangunan perorangan/ Swasta  = 1.00 

7. Bangunan Permanen   = 1.00 X  

= 1.20 

b. Harga Bangunan gedung : Kelas   : A 

Bangunan            = 84.00 m 2 xRp.1.477.000 = Rp. 124.068.000  

c. Harga Bangunan Lain/Pelengkap 

1. Saluran pas batu kali = 6.00 m1  x Rp.   297.000 = Rp.     1.782.000 

2. Beton Blok                =21.00 m 2 x Rp.    45.000  =Rp.           45.000  

3. Sep./perembesan       =1.00 unit x Rp.4.551.000 =Rp.      4.551.000 

4. Sumur peresapan air =1.00 unit x Rp. 1.517.000=Rp.       1.517.000 
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5. Jembatan plat beton =1.00 unit x Rp. 3.397.000 =Rp.       3.387.000 

6. Pagar depan             =6.00 m1  x Rp. 594.000     =Rp.          594.000 

7. Pagar samping/belakang= 30.00 m1  x Rp. 472.000=Rp. 14.160.000 

                   Rp.29.906.000 

d. Biaya Retribusi IMB 

Bangunan Gedung  =0.002x1.20xRp.124.068.000=Rp. 297.763,20 

Bangunan lain/pelengkap=0.002x0.40xRp.29.906.000=Rp.   23.924,80 

   Jumlah           =Rp.321.688,00  

2). Perhitungan Retribusi IMB jenis bangunan penggilingan padi. 

Tn. Sunarno alamat Toyo Rt.01/04 Desa Bangsri Karangpandan 

memiliki tanah seluas 48 m 2  kelas B, ketentuan perhitungan terlampir. 

a. Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ) 

 Bangunan Gedung 

1. Bangunan Perdagangan dan Jasa = 1.30 

8. Bangunan luas sampai 50 m 2   = 0.80 

9. Wilayah Desa    = 0.80 

10. Ibukota Kabupaten   =1.20 

11. Jalan Desa Beraspal   = 1.00 

12. Bangunan perorangan/ Swasta = 1.00 

13. Bangunan Permanen   = 1.00 X  

= 0.83 

b. Harga Bangunan gedung : Kelas   : A 

Bangunan            = 48.00 m 2 xRp.   835.200 = Rp.   40.089.600  
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c. Harga Bangunan Lain/Pelengkap 

8. Saluran pas batu kali = 25.00 m1  x Rp. 246.000 = Rp.     6.150.000 

9. Rabat           = 20.00 m1  x Rp. 24.600    = Rp.         492.000 

10. Sep./perembesan       =1.00 unit x Rp.4.137.100 =Rp.       4.551.000 

11. Sumur peresapan air =1.00 unit x Rp. 1.379.000=Rp.       1.379.000 

12. Jembatan buis beton=1.00 unit x Rp. 738.000   =Rp.           738.000 

13. Pagar depan            =25.00 m1  x Rp. 566000     =Rp.     14.150.000 

14. Pagar samping/belakang= 87.00 m1  x Rp. 330.000=Rp. 28.710.000 

                   Rp.29.906.000 

d.. Biaya Retribusi IMB 

Bangunan Gedung  =0.002x0.83xRp.40.089.600  =Rp.   66.709,09 

Bangunan lain/pelengkap=0.002x0.40xRp.55.756.100=Rp.   44.604,88 

   Jumlah           =Rp.111.313,97  

 

      Setelah diadakan perhitungan ulang serta pengecekan ulang oleh 

peneliti mengenai besarnya Retribusi IMB ternyata perhitungannya 

sudah sesuai atau sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak 

DPU Sub Din Cipta Karya, berarti pelaksanaan telah melaksanakan 

tugas perhitungan besarnya Retribusi IMB telah sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. 
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3.1 Jumlah Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menurut 

Fungsi Bangunan 

      Untuk mengetahui rincian pendapatan Retribusi IMB tahun 

anggaran 2005 menurut jenis bangunan dapat dilihat dari tabel berikut 

ini. 

Tabel II.5 
Pendapatan Retribusi IMB Menurut Fungsi Bangunan 

Tahun Anggaran 2005 
 No Jenis Bangunan Jmh Pemohon Realisasi IMB  

 1 Perumahan&Rumah Tinggal 649 337.382.400  
 2 Sosial&Pendidikan 10 5.096.900  
 3 Perdagangan&jasa 95 117.857.500  
 4 Industri 20 80.351.900  
 5 Peternakan 6 6.028.200  
 6 Campuran 47 205.831.500  
 7 Alih nama/fungsi 3 971.4  
 8 Lembaga/kantor 0 -  

 9 Lain-lain 2 9.561.600  

   Jumlah 832 763.171.400  
 Sumber : Sub Din Cipta Karya    

 
      Ternyata penerimaan pendapatan Retribusi IMB tahun 2005 bukan 

merupakan mutlak pendapatan asli seluruh bangunan yang didirikan pada 

tahun 2005. Ini dapat dilihat dari pendapatan Retribusi IMB tahun 2005 

sebesar Rp. 763.171.400,00 ternyata terdapat tagihan dari tahun lalu 

sebesar Rp. 108.017.300,00. Jelas bahwa penerimaan Retribusi IMB 

tahun-tahun sebelumnya tidak sesuai dengan banyaknya bangunan yang 

didirikan. Penerimaan sebesar Rp. 108.017.300,00 seharusnya menjadi 

penerimaan Retribusi IMB tahun lalu bukan tahun 2005. Hal ini terjadi 

karena rencana teknis bangunan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis, 

peruntukan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan lokasi dalam 
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rencanan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar dan permohonan 

IMB masih memerlukan kelengkapan ijin/rekomendasi dari instansi lain, 

sehingga pembayaran Retribusi IMB ditunda. Dan setelah dikonfirmasi 

mengenai beberapa perusahaan yang sudah beroperasi mengenai IMB 

perusahaan tersebut ditemukan bahwa sesudah empat tahun diadakannya 

survei lapangan ternyata denah bangunan pabrik dalam permohonan IMB 

dalam gambar yang diajukan ke Sub Din Cipta Karya ternyata tidak sesuai 

dengan bangunan aslinya. 

4. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan 

Retribusi IMB 

a. Hambatan 

1) Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam memiliki IMB. 

2) Tarif Retribusi yang dirasakan terlalu tinggi sehingga masyarakat 

enggan untuk melaporkan bangunan ke Sub Din Cipta Karya. 

3) Untuk daerah terpencil yang jauh dari kota Karanganyar enggan 

untuk mengurus IMB karena jarak yang terlalu jauh dan 

pelayanan IMB belum sampai ketingkat desa-desa yang berada 

ditempat terpencil. 

b. Upaya untuk meningkatkan Retribusi IMB 

1) Memberikan sosialisasi melalui rapat-rapat baik ditingkat 

kabupaten, kecamatan, maupun desa tentang pentingnya IMB 

dalam pendirian bangunan kepada masyarakat umum demi 

menjaga keselamatan. 
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2) Untuk para pemohon yang merasa keberatan atas tarif yang telah 

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

memberikan suatu fasilitas yaitu dapat mengajukan permohonan 

keringanan yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar. 

3) Permohonan IMB lewat pemerintahan diberlakukan bagi seluruh 

bangunan dan di tempat-tempat strategis perlu diperbanyak 

pemasangan papan pemberitahuan/ajakan mengenai permohonan 

IMB lewat pemutihan. 

4) Mengadakan penertiban yang dilakukan oleh petugas penertib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

49 

BAB III 

TEMUAN 
 
 

      Berdasar dari analisis dan pembahasan pada Bab II tentang penerimaan 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, maka ditemukan kelebihan dan kelemahan 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar, yaitu sebagai 

berikut. 

A. KELEBIHAN 

1. Besarnya realisasi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hali ini bisa dilihat dari 

prosentase kenaikan tiap tahun yaitu untuk tahun 2002 prosentase 

kenaikan sebesar 48,76%, tahun 2003 sebesar 10,53%, tahun 2004 

sebesar 17,68%, dan tahun 2005 prosentase kenaikan sebesar 80,02%. 

2. Besarnya prosentase peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan selama empat tahun anggaran rata-

rata prosentasenya sebesar 39,25%. 

3. Cara penghitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang dilakukan 

oleh pihak Sub Din Cipta Karya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan 

yang telah ditetapkan. 

4. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh DPU dan LLAJ khususnya Sub 

Din Cipta Karya sudah cukup baik, yaitu mulai diadakan penyuluhan 

kepada masyarakat tentang pentingnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
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dan pemberian fasilitas permohonan keringanan tarif  bagi yang 

keberatan. 

5. Dengan diberlakukan otonomi daerah, maka Kabupaten Karanganyar 

akan dapat semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya 

pengelolaan pos pendapatan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. 

6. Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah untuk tahun 2002 sebesar 1,45%, tahun 2003 sebesar 1,44%, 

tahun 2004 sebesar 1,44%, dan tahun 2005 sebesar 2,22%. 

7. Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam menyumbang 

Pendapatan Asli Daerah untuk tiap tahunnya selalu menduduki peringkat 

lima besar.  

 

B. KELEMAHAN 

1. Masih banyak hambatan yang ditemui dalam pemungutan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan seperti keluhan masyarakat terhadap tarif Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan yang terlalu besar, kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap arti pentingnya Ijin Mendirikan Bangunan dan masih 

banyak bangunan yang belum dan tidak ber IMB. 

2. Tidak adanya perekapan data yang valid mengenai besarnya jumlah 

permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditolak, sehingga 

menyulitkan peneliti dalam menganalisis pengaruh kenaikan atau 

penurunan banyaknya permohonan terhadap besarnya penerimaan tiap 

tahun. 
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3. Belum adanya sosialisasi tentang pentingnya Ijin Mendirikan Bangunan 

kedaerah-daerah terpencil. 

4. Masih kurangnya publikasi (papan ajakan membayar/mencari IMB) 

ditempat-tempat strategis beserta penyuluhannya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyampaikan kesimpulan tentang evaluasi penerimaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Karanganyar dalam hal penerimaannya dirasakan sudah cukup 

mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya realisasi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dari 

tahun ke tahun selama periode 2002-2005 selalu meningkat, walaupun 

prosentase yang didapat dari kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak stabil kadang naik dan kadang turun. 

Hal ini merupakan pos pendapatan yang patut dikelola terus-menerus 

mengingat masih luasnya lahan-lahan kosong yang belum didirikan bangunan, 

bangunan yang belum ber – IMB dan tagihan yang belum di bayar oleh para 

pemohon. Namun dari potensi besar ini masih muncul kekurangan-

kekurangan yang berdampak pada besarnya penerimaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan. Kerja keras baik dari sisi manajemen maupun yang 

ada di lapangan yang dilakukan oleh DPU Sub Din Cipta Karya diperlukan 

untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

sehingga penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan bisa maksimal. 
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B. SARAN 

      Dalam upaya peningkatan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan, maka penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Melaksanakan pendataan bagi penduduk di wilayah Kabupaten 

Karanganyar yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. 

2. Mendatangi bangunan yang sedang didirikan apakah sudah mengajukan 

permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan mengadakan pengecekan 

langsung kelapangan apakah bangunan sudah sesuai dengan gambar lokasi 

yang diajukan dalam permohonan Ijin Mendirikan Bangunan. 

3. Pelaksanaan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang berkaitan dengan 

Ijin Mendirikan Bangunan. 

4. Memperbanyak publikasi dan penyuluhan tentang ajakan kepada 

masyarakat untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan. 

5. Adanya tempat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan disetiap 

kecamatan sehingga memudahkan pihak pemohon untuk mengajukan Ijin 

Mendirikan Bangunan. 

6. Meningkatkan kualitas anggota Sub dinas Cipta Karya yang telah ada dan 

menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam 

bidangnya. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34 TAHUN 2000 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 1997 

TENTANG  

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan 

kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah; 

b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu  

menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan 

dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan  potensi dan 

keanekaragaman Daerah; 

c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan 

Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; 

d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf e, dan 

huruf d di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
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Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 

 

 

 

Mengingat :     

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 

ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685), diubah sebagai berikut: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 
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Pasal  I 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, 

angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, 

angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 

37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut 

“Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai badan eksekutif Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi 

Daerah Kebupaten atau Walikota bagi Daerah Kota. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

8. 
Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak 

Daerah. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau 

pemotong pajak tertentu. 

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun takwim. 

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subyek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya pajak atau 

Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi  

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
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dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 

pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

17. Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

18. Surat Ketetapan Pakaj Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketatapn pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 

atau tidak seharusnya terutang. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
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ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 

yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

Penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan 

keuangan berupa neraka dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak 

berakhir. 

26. 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. 

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

28. 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 

29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
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menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumbar daya alam, barang, prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

32. 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. 

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat 

yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat 

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi. 

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat 

SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar 

daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi  administrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah dan Retribusi. 

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya”. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) 

dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal  2  

(1.) Jenis pajak Propinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. 
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 
 

(2.) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 

g. Pajak Parkir. 
 

(3.) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 92) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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(4.) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota 

selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. bersifat pajak dan bukan Retribusi; 

b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan; 

c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; 

d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek 

pajak Pusat; 

e. potensinya memadai; 

f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 

h. menjaga kelestarian lingkungan. 
 

(5.) Dihapus. 

(6.) Dihapus. 

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 

2B, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 2A 

(1.) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi 

yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga 
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puluh persen); 

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan 

kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh 

persen); 

c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota 

paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). 
 

(2.) Hasil penerimaan pajak Kebupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi 

Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. 

(3.) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan 

memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota. 

(4.) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan 

potensi antar Desa. 

(5.) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten 

“Pasal  2B 

1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi 

terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur 

berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat 

lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan 

hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. 

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 

Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota 

yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. 

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pasal  3 

(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan paling tinggi sebesar: 

a. 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5 % (lima 

persen); 

b. 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% 

(sepuluh persen); 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen); 

d. 
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 20% (dua puluh persen); 

e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen); 

 Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen); 

 Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen); 

 Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen); 

 
Pajak Penggambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh 

persen); 

 Pajak Parkir 20% (dua puluh persen). 
 

2. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d ditetapkan seragam di Seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah 

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, 

huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak 
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Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat 

(6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) Peraturan Daerah tentang  Pajak tidak dapat berlaku surut. 

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan 

mengenai:  

a. nama, objek, dan subjek pajak; 

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; 

c. wilayah pemungutan; 

d. masa pajak; 

e. penetapan; 

f. tata cara pembayaran dan penagihan; 

g. kadaluwarsa; 

h. sanksi administrasi; dan 

i. tanggal mulai berlakunya. 

(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai: 

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal 

tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; 

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; 

c. asas timbal balik. 
 

5. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih 

dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. 

6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah.” 
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6. Ketentuan Pasal  5 dihapus. 

7. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal  5A 

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) didampaikan kepada Pemerintah paling 

lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah 

dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 

(satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), 

dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai 

“Pasal  18 

(1) Objek Retribusi terdiri dari: 

a. Jasa Umum; 

b. Jasa Usaha; 

c. Perizinan Tertentu. 
 

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu 
 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi; 

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 

yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum; 

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi; 

5.      Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya; 

6.     Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 

salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 

7.   Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
 

b. Retribusi Jasa Usaha;  

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 

Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 
 

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 
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diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 

2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum; dan 

3.      biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

Retribusi perizinan. 
 

(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang 

ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

(5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian 

diperuntukkan kepada Desa. 

(6)      Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek 

Keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.” 

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pasal  21 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 

a.    untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, dan aspek keadilan; 

b.   
untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak; 

c.     

untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau Seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan.” 
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10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat 

(6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut 

“Pasal  24 

(1)       Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2)   Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. 

(3)  Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : 

a.  nama, objek, dan subjek Retribusi;            

b.   golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);    

c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; 

d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; 

e. struktur dan besarnya tarif Retribusi; 

f. wilayah pemungutan; 

g. tata cara pemungutan; 

h. sanksi administrasi; 

i. tata cara penagihan; dan 

j. tanggal mulai berlakunya. 
 

(4) 

 

 

 

 

PeratIuran Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:  

a.  masa Retribusi; 

b.  
pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal 

tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; 

c.   tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa 

5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi 

Perizinan Tertentu harus terlebih dalulu disosialisasikan dengan masyarakat 

sebelum ditetapkan. 

6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.” 
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Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang 

berbunyi sebagai berikut 

“Pasal  25A 

1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling 

lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi,  Pemerintah dapat membatalkan Peraturan 

Daerah dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 

(satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 92) dilaksanakan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 

(satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 36 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap 

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
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(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 

(2) adalah : 

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli 

dalam sidang pengadilan; 

b.

  

Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak 

lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis 

kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, 

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 

yang ditunjuknya.   

(4)

  

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 

perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 

Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk 

meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga 

ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan 

Wajib Pajak yang ada padanya. 

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus 

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan 

yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 

bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut”. 

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pasal 42 

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

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: 

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

laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 

dan 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 perpajakan Daerah dan Retribusi, 

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

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 

Retribusi, 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 

berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

e.

  

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 

Daerah dan Retribusi; 

i.   memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
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j.  menghentikan penyidikan; 

k.         melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut 

hukum yang bertanggung jawab. 
 

3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 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 yang 

berlaku.” 

 

 

Pasal  III 

Undang-undang ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN  

Pasal  II 

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang 

Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah diajukan kepada 

Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Pengesahan berdasarkan 

ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya 

undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini 

dapat dilaksanakan tanpa memerlukan Pengesahan tersebut. 
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ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 34 TAHUN 2000  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 18 TAHUN 1997  

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 

sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditugaskan bahwa 

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan 

dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang. 

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan 

penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain 

berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan  menjadi salah satu 

sumber Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-

undang ini, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok 

yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan 

pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan 
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Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu 

dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan 

dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan 

secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus 

menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak 

pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi. 

 Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah 

ditetapkan dalam undang-undang ini, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang 

dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan 

jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1  

 Angka  

  Pasal 1 

   Cukup jelas 

Angka  2 

 Pasal 2 

  Ayat  (1) 

Jenis-jenis pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis 

pajak. Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut 

salah atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila 

potensi pajak di Daerah tersebut dipandang kurang memadai. 
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 Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi 

tetapi tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Seperti Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut 

merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan Pajak 

untuk Daerah Kabupaten/Kota. 

Huruf a  

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 

 Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua 

atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan 

diatas air. 

Huruf  b 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air adalah pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi 
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karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

Huruf  e 

 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan 

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang 

digunakan untuk kendaraan diatas air. 

 Huruf d 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan 

air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan 

bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan 

dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk 

mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan 

tanah. 

Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, 

tidak termasuk air laut. 

Ayat  (2) 

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) 

jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat 

tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah 

ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota 

tersebut dipandang kurang memadai. 

Huruf  a. 
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Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 

 Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh 

pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

 Huruf b 

 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 

 Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 

usaha jasa boga atau catering. 

Huruf  e. 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 

ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk 

apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolah raga. 

Huruf d. 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, 

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 
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menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau 

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

 Huruf e. 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut 

tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 

 Huruf f. 

 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Huruf g. 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau 

badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan 

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

  

Ayat  (3) 

 Cukup jelas 

Ayat (4) 
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 Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi 

situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada 

masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak 

dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan 

aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

 Huruf  a. 

Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan 

Retribusi adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai 

dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 6. 

 Huruf  b 

 Cukup jelas 

 Huruf  c 

Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti 

bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan 

bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat 

dengan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Huruf  d 

 Cukup jelas 

Huruf  e 
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Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti bahwa 

hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber 

pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan 

sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah. 

Huruf  f 

Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak 

ekonomi yang negatif berarti bahwa pajak tidak 

mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara 

efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi 

antar Daerah maupun kegiatan ekspor impor. 

Huruf  g 

Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan, antara lain adalah 

objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi 

pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat 

diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif 

pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib 

Pajak. 

Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah 

kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban 

pajak. 

Huruf  h 

Yang dimaksud  dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan 

adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap 

lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada Pemerintah Daeah dan 
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masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi 

beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas 

Ayat (6) 

 Cukup jelas 

  

Angka  3 

 Pasal 2A 

  Cukup jelas 

Pasal 2B 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan terkonsentrasi pada suatu Daerah 

Kabupaten/Kota adalah apabila hasil penerimaan pajak 

tertentu lebih besar daripada total penerimaan pajak sejenis 

di Seluruh Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi yang 

bersangkutan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan objek pajak yang bersifat lintas Daerah 

Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan 

manfaat bagi beberapa Daerah Kabupaten/Kota, tetapi 
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objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau 

beberapa Daerah Kabupaten/Kota. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan kesepakatan yang dicapai adalah 

kesepakatan antar Bupati/Walikota yang disetujui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

Angka  4 

 Pasal  3 

  Ayat (1) 

Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi 

yang dapat dipungut oleh Daerah untuk setiap jenis. 

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi 

perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang 

terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak 

ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat di Daerahnya, termasuk 

membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat 

diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan 

kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya. 

Huruf  a 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas 

nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian 

yang mencerminkan biaya ekonomis yang 
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diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, 

misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Tarif 

Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai 

jual kendaraan di atas air. 

Huruf b 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas 

nilai jual kendaraan bermotor. Tarif Bea Balik 

Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai 

jual kendaraan di atas air. 

Huruf c 

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan 

atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. 

Huruf  d 

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai 

perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara 

lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan 

lokasi sumber air. 

Huruf  e 

Tarif Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada Hotel. 

Huruf  f 

Tarif Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada Restoran. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

92 

Huruf  g 

Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas  jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar untuk menonton 

dan/atau menikmati hiburan. 

Huruf  h 

Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa Reklame, 

yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame 

dan nilai strategis pemasangan reklame. 

Huruf  i 

Tarif  Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual 

tenaga listrik yang terpakai. 

Huruf  j 

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan 

galian Golongan C. 

Huruf  k 

Tarif Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan 

penyelenggaraan parkir yang berasal dari 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk 

pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor. 

Ayat  (2) 

 Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak 

sebagaimana diatur dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam 
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pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, 

sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak 

yang lebih rendah pada Daerah tertentu. 

Contoh: 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di 

DKI Jakarta sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan di Atas Air di Jawa Barat dan Seluruh 

Daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib Pajak tidak 

mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan 

kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau 

Daerah lainnya. 

Ayat  (3) 

Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah 

Kabupaten/Kota, tarif untuk jenis-jenis pajak sebagaimana 

diatur dalam ayat ini dapat ditetapkan tidak seragam. Hal 

ini, antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif 

yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur dalam ayat 

ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak 

untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas 

Angka 5 

 Pasal  4 

  Ayat (1) 
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   Cukup jelas 

  Ayat  (2) 

   Cukup jelas 

  Ayat  (3) 

   Cukup jelas 

  Ayat  (4) 

   Huruf  a 

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak 

dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara 

lain kemampuan membayar Wajib Pajak. 

Huruf  b 

 Cukup jelas 

Huruf  c 

Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada 

korps diplomatik. 

  

Ayat (5) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. 
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Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah asosiasi-

asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi. 

Ayat  (6) 

 Cukup jelas 

Angka  6 

 Cukup jelas 

Angka  7 

 Pasal  5A 

  Ayat (1) 

Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam 

ayat ini telah mempertimbangkan administrasi 

pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang 

tergolong jauh. 

Ayat  (2) 

Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat 

mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan. 

Ayat  (3) 

Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini 

dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi 

dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah 

tersebut. 
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Ayat  (4) 

 Cukup jelas 

Angka  8 

 Pasal  18 

  Ayat (1) 

Obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu  

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak 

semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daeah 

dapat dipangut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis 

jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial 

ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. 

Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga 

golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan 

Perizinan Tertentu. 

Huruf  a 

Jasa Umum, antara lain adalah pelayanan kesehatan 

dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk 

Jasa Umum adalah jasa urusan umum pemerintahan. 

Huruf  b 

Jasa Usaha, antara lain adalah penyelewengan aset 

yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, 

penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel 

kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan 

bibit. 
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Huruf  c 

Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan 

untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya 

pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus 

dipungut Retribusi. Akan tetapi, untuk 

melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah 

mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang 

tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber 

penerimaan Daerah, sehingga terhadap perizinan 

tertentu masih dipungut Retribusi. Perizinan tertentu 

oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah tetap dikenakan Retribusi karena 

badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara 

atau kekayaan Daerah yang telah dipisahkan. 

Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

Ayat  (2) 

Penggolongan jenis Retribusi ini dimaksudkan guna 

menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif Retribusi yang 

ditentukan dalam Pasal 21. 

Ayat  (3) 

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha 

dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar 

tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga 

dapat memberikan kapasitas bagi masyarakat dan 
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disesuaikan dengan kebutuhan nyata Daerah yang 

bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi 

Perizinan Tertentu dengan Peraturan Pemerintah 

dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun 

merupakan kewenangan Pemerintah Dearah, tetap 

memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi 

teknis terkait. 

Huruf  a 

  Cukup jelas 

Huruf  b 

Angka 1 

   Cukup jelas 

   

Angka 2 

Yang dimaksud dengan harta dalam 

angka 2 ini adalah semua harta 

bergerak dan tidak bergerak, tidak 

termasuk uang kas, surat-surat 

berharga, dan harta lainnya yang 

bersifat lancar (current asset). 

Huruf  c 

 Cukup jelas 

Ayat  (4) 
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 Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam 

mengantisipasi situasi dan kondisi serta 

perkembangan perekonomian Daerah pada masa 

mendatang yang mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah 

Daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan 

jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Ayat (5) 

Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi 

tertentu Daerah Kabupaten yang sebagian 

diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung 

dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas 

Angka  9 

 Pasal  21 

  Huruf a 

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku mengenai jenis-jenis Retribusi yang 

berhubungan dengan kepentingan nasional. 
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Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan 

dan kemampuan masyarakat. 

Huruf b 

 Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah 

sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, 

yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai 

jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh 

swasta. 

Huruf c 

 Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan 

sedemikian rupa sehingga hasil Retribusi dapat 

menutup sebagian atau Seluruh perkiraan biaya 

yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang 

bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, 

misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan 

dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya 

pengawasan. 

Angka  10 

 Pasal  24 

  Ayat  (1) 

   Cukup jelas 

   

  Ayat  (2) 
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   Cukup jelas 

  Ayat  (3) 

   Huruf a 

    Cukup jelas 

   Huruf  b 

    Cukup jelas 

   Huruf  c 

    Cukup jelas 

   Huruf  d 

Ketentuan dalam huruf d ini dimaksudkan 

bahwa untuk jenis-jenis Retribusi yang 

termasuk dalam golongan Retribusi Jasa 

Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang 

prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan, Peraturan 

Daerah mencantumkan prinsip tersebut. 

Untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk 

dalam golongan Retribusi Jasa Umum, 

Peraturan Daerah harus mencantumkan 

prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif 

Retribusi. 

    Huruf  e 

     Cukup jelas 
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    Huruf  f 

     Cukup jelas 

    Huruf  g 

Ketentuan dalam huruf g ini termasuk 

mengatur ketentuan pembayaran, tempat 

pembayaran, angsuran, dan penundaan 

pembayaran. 

    Huruf  h 

     Cukup jelas 

    Huruf  i 

     Cukup jelas 

    Huruf  j 

     Cukup jelas 

   Ayat  (4) 

    Huruf  a 

     Cukup Jelas 

    Huruf  b 

Pengurangan dan keringanan dikaitkan 

dengan kemampuan Wajib Retribusi, 

misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, 

pengurangan dan keringanan diberikan 
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untuk orang jompo, orang cacat, dan anak 

sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan 

dengan fungsi objek Retribusi, misalnya 

pelayanan kesehatan bagi korban bencana 

alam. 

Huruf  c 

 Cukup jelas 

Ayat  (5) 

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan 

transparan. 

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara 

lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

Perguruan Tinggi. 

Ayat  (6) 

 Cukup jelas 

Angka  11 

 Cukup jelas 

Angka 12 

 Pasal  25A 

  Ayat (1) 
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Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam 

ayat ini telah mempertimbangkan administrasi 

pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang 

tergolong jauh. 

Ayat  (2) 

 Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak 

dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

Ayat  (3) 

 Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat 

ini dilakukan dengan perimbangan untuk 

mengurangi dampak negatif dari pembatalan 

Peraturan Daerah tersebut. 

Ayat  (4) 

 Cukup jelas 

  

Angka  13 

 Pasal  36 

  Ayat  (1) 

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka 

yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, 

dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
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yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, 

antara lain: 

a.        Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan 

lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; 

b.Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan 

pemeriksaan; 

c.   Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari 

pihak ketiga yang bersifat rahasia; 

d.  Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkenan. 

Ayat  (2) 

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, 

dan sebagainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

untuk membantu pelaksanaan undang-undang 

perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas 

pajak yang dilarang pula untuk mengungkap 

kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

Ayat  (2a) 

 Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain 

adalah lembaga negara atau instansi pemerintah 

Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di 

bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian 

keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain 
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identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat 

umum tentang perpajakan Daerah. 

Ayat  (3) 

 Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka 

penyidikan, penuntutan atau dalam rangka 

mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, 

keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang 

Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan 

kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah. 

 Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah 

harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak 

yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau 

tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan 

keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari 

atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut 

dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang 

dipandang perlu oleh Kepala Daerah. 

Ayat  (4) 

 Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang 

pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang 

berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, 

demi kepentingan peradilan Kepala Daerah 

memberikan izin pembebasan atas kewajiban 

kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 

atas permintaan tertulis Hakim Ketua sidang. 
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Ayat  (5) 

 Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan 

penegasan, bahwa keterangan perpajakan Daerah 

yang diminta tersebut adalah hanya mengenai 

perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau 

peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan 

Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang 

bersangkutan. 

Angka  14 

 Pasal  42 

  Ayat  (1) 

Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

Ayat  (2) 

 Cukup jelas 

Ayat  (3) 

 Cukup jelas 
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Pasal  II 

 Cukup jelas 

Pasal  III 

 Cukup jelas 
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