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ABSTRAKSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN PENTING DARI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA
PERIODE 2002-2004

ANDIKA SETYAWAN
F.3402009

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu 
penunjang Pendapatan Asli Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Daerah. 
Retribusi IMB merupakan jenis retribusi perijinan tertentu, dimana yang 
dimaksud Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin mendirikan/merubah/merobohkan 
bangunan yang dikeluarkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah. Di wilayah 
Kotamadya Surakarta ini, Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Surakarta 
melakukan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor Retribusi 
IMB untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Di wilayah 
Kotamadya Surakarta Retribusi IMB ditangani oleh Dinas Tata Kota.

Hasil analisis menunjukkan Retribusi IMB di wilayah Kotamadya 
Surakarta merupakan salah satu retribusi yang potensial, dibuktikan dengan 
realisasi penerimaannya yang dari tahun ke tahun selama periode 2002-2004 
selalu meningkat. Disamping itu kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD setiap 
tahunnya juga meningkat. Namun dari potensi besar ini masih muncul 
kekurangan-kekurangan yang berdampak pada besarnya realisasi penerimaan 
Retribusi IMB.

Dinas Tata Kota diharapkan mampu memaksimalkan masing-masing unit 
kerja sehingga mekanisme kerja dapat tercipta lebih solid juga melanjutkan 
upaya-upaya yang telah dilakukan, yang terbukti dapat menjadikan retribusi IMB 
sebagai salah satu komponen penting dalam menunjang PAD. Kerja keras baik 
dari sisi manajemen maupun yang ada di lapangan yang dilakukan Dinas Tata
Kota Surakarta diperlukan demi peningkatan penerimaan Retribusi IMB. Sangat 
disayangkan apabila Kota Surakarta kehilangan potensi yang sangat besar ini.  
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Setiap tahun target penerimaan pajak selalu meningkat secara signifikan 

melampaui peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak saja berlaku 

secara nasional melainkan juga berlaku dalam skala yang lebih sempit di 

berbagai KPP. Bila pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 % per tahun maka 

target penerimaan pajak naik rata-rata sekitar 20%-30 %. Apa artinya? Bagi 

petugas pajak hal tersebut diartikan sebagai tugas untuk menggali potensi 

pajak yang selama ini belum tersentuh. Bila petugas pajak hanya berpaku pada 

Wajib Pajak yang sudah ada maka penerimaan pajak hanya akan naik dengan 

jangka yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh kerena 

dalam menunjang pembangunan negara kita harus dapat mengolah komponen-

komponen yang mampu memenuhi pembiayaan negara. Salah satu cara yang 

secara intensif dilakukan adalah pengelolaan penerimaan negara. Pengelolaan 

penerimaan negara digunakan untuk menutup pembiayaan-pembiayaan 

pembangunan yang dikeluarkan oleh negara kita. Penerimaan negara yang 

amat vital termasuk juga dari sektor pajak.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula 

kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang perpajakan. Berdasarkan Berita Pajak 

No. 1488 tahun 2003, peranan pajak ke kas negara mencapai sekitar 75,60% 

dan direncanakan pada tahun 2007 peranan pajak ditargetkan mencapai 100% 
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dari APBN. Jadi dapat diartikan bahwa penerimaan negara kita akan sangat 

bergantung dari sektor pajak. Pajak akan digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dengan demikian 

pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad 

kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan 

pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya semakin maju suatu 

negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang 

ditandai dengan tingginya tax ratio. Penting bagi pemerintah untuk 

meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih rendah, guna menggerakkan 

perekonomian yang harus didukung dengan diwujudkannya fungsi 

menyejahterakan rakyat oleh negara.

Pajak mempunyai dua fungsi yang identik dengan pengertiannya. Fungsi 

yang pertama adalah fungsi penerimaan (budgeter) yakni pajak berfungsi 

sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran 

pemerintah. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (regular) yakni pajak 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang 

sosial ekonomi. Secara umum dipahami bahwa fungsi pajak yang utama 

adalah fungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke Kas 

Negara berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, guna membiayai belanja 

negara. Sejalan dengan pembangunan bangsa termasuk reformasi perundang-

undangan yang menyentuh kepentingan publik sejak tahun 1984 telah 

diberlakukan Undang-undang Perpajakan produk bangsa sendiri yang 
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menganut Sistem Self Assesment sebagai pengganti Undang-undang 

Perpajakan warisan kolonial yang menganut Sistem Official Assesment.

Menelaah dari kedua fungsi pajak di atas, Pemerintah Pusat memberikan 

hak kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola potensi daerah 

masing-masing. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk merancang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengenai APBD ini, J. 

Wayong (1995) mengidentifikasikan bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara adalah suatu rencana keuangan yang dibuat untuk jangka 

waktu tertentu dalam waktu dimana badan legislatif memberikan kredit 

kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi 

kebutuhan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang 

menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan 

untuk menutup pengeluaran tadi. Adanya APBD sebagai sarana dalam 

menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, 

penyusunannya harus terarah sesuai sasaran sehingga benar-benar dapat 

bermanfaat bagi warga masyarakat daerah tersebut.

Secara umum aturan-aturan pelaksanaan dari APBD tersebut berkaitan 

dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pemerintah Daerah berhak mengurus sumber-sumber 

penerimaan daerah. Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
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dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan inilah 

yang disebut Pendapatan Asli Daerah (Pranoto, 2002).

Sumber penerimaan PAD yang utama adalah Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah selain dari perusahaan milik daerah dan Pendapatan Asli Daerah lain 

yang sah. Definisi dari pajak daerah adalah pungutan berdasarkan peraturan 

yang telah ditetapkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah 

sebagai badan hukum publik (M. Manullang, 1995) sedangkan definisi 

Retribusi Daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang 

dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara (Rochmat 

Soemitro, 1979). Disini dapat diketahui bahwa pembayaran-pembayaran itu 

mendapat prestasi langsung. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa 

pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi. Definisi di atas 

mengandung pengertian bahwa retribusi mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut :

1. Merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh negara terhadap 

masyarakat;

2. Dalam melaksanakan pungutan tersebut harus berdasarkan peraturan 

yang berlaku;

3. Adanya balas jasa langsung yang dapat ditunjuk;

4. Pungutan tersebut hanya berlaku terhadap mereka yang memakai atau 

menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan.
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Penjelasan tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan definisi Retribusi 

Daerah sesuai UU No. 34 Tahun 2000 bahwa Retribusi Daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

Dalam penelitian ini lebih lanjut akan dibahas mengenai Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu penunjang 

Pendapatan Asli Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Daerah. Retribusi 

IMB merupakan jenis retribusi perijinan tertentu, dimana yang dimaksud Ijin 

Mendirikan Bangunan adalah ijin mendirikan/merubah/merobohkan bangunan 

yang dikeluarkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah. Jadi yang 

dimaksudkan disini adalah kegiatan baik itu mendirikan/merubah/merobohkan 

bangunan tidak dilakukan secara asal-asalan dan pelaksanaannya harus sesuai 

Perda yang berlaku.

Ijin Mendirikan Bangunan pada prinsipnya bertujuan melindungi 

keselamatan jiwa seperti halnya faktor aman dalam perhitungan desain. 

Adapun tujuan lain dari dari IMB seperti kepastian hukum, kenyamanan 

warga sekitar, mengendalikan kegiatan membangun agar sejalan dengan 

rencana kota, ataupun sebagai sumber PAD tentu tidak kalah penting dari 

tujuan-tujuan lain tersebut. Namun masalah keselamatan jiwa harus lebih 

diprioritaskan sebelum kita berbicara masalah kenyamanan dan lain 

sebagainya.
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Dewasa ini telah muncul berbagai kasus pelanggaran yang mengarah pada 

berkurangnya kepatuhan wajib retribusi, termasuk juga IMB. Salah satu 

contoh adalah menjamurnya bangunan-bangunan liar dan kegiatan 

membangun atau merubah yang tidak terpantau oleh petugas. Di wilayah Kota 

Surakarta, Retribusi IMB merupakan salah satu retribusi yang potensial. 

Potensi dari Retribusi IMB di Kota Surakarta dibuktikan dengan realisasi 

penerimaannya selama periode 2002-2004 yang selalu meningkat. Disamping 

itu kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD setiap tahun selama  periode 2002-

2004 prosentasenya juga selalu meningkat. Namun masih ada kelemahan-

kelemahan yang dapat mempengaruhi besarnya realisasi belum dapat diatasi 

dengan baik contohnya, dewasa ini banyak muncul bangunan-bangunan liar 

yang belum mempunyai IMB di wilayah Kota Surakarta yang luput dari 

pengawasan.

Banyaknya jumlah pelanggaran tersebut bukan karena tidak adanya sanksi 

yang mengikat dan tergolong berat yang dikenakan kepada pelanggar dan 

menganggap bahwa tanpa merasa bersalah warga terus saja melakukan 

kesalahan tersebut. Seperti yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1988 tentang 

Retribusi IMB yang memberikan hak Pemerintah Daerah untuk mengatur 

Wajib Retribusi IMB. Di wilayah Kotamadya Surakarta ini Retribusi IMB 

diatur dan dikelola oleh oleh Dinas Tata Kota.

Menelaah dari permasalahan di atas, penulis ingin mengangkat 

permasalahan tersebut dengan menganalisis penerimaan Retribusi IMB di 

wilayah Kotamadya Surakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan judul 
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“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN PENTING DARI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA 

PERIODE 2002-2004”. Penulisan Tugas Akhir ini akan termasuk juga 

membahas munculnya beberapa kasus-kasus menarik dari pelanggaran-

pelanggaran oleh wajib retribusi IMB dan penanganannya oleh Dinas Tata 

Kota. Dengan adanya kasus-kasus tersebut secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima di sektor Retribusi IMB. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini juga akan memaparkan kemungkinan solusi 

atas kendala dalam pelaksanaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Tolok ukur dari permasalahan tersebut di atas adalah kemampuan 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Surakarta mengelola Pendapatan Asli 

Daerah di sektor Retribusi IMB. Siapkah sumber daya Pemerintah Daerah 

dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan? Disisi lain upaya-upaya membangun masyarakat sadar 

pajak adalah tugas yang tidak kalah beratnya. Tugas berat tersebut hanya bisa 

dilaksanakan apabila mendapat dukungan dari dari seluruh komponen bangsa 

baik lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non pemerintahan maupun 

komponen masyarakat lainnya. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan 

kebijakan-kebijakan efektif yang ditempuh guna memaksimalkan sumber-

sumber penerimaan sebagai pembiayaan pembangunan wilayah Kotamadya 

Surakarta. Juga diharapkan Pemerintah Daerah mampu memberikan solusi 
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terbaik untuk warga wilayah  Kotamadya Surakarta khususnya di bidang 

Retribusi IMB.       

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian gambaran umum obyek penelitian di atas, penulis 

mencoba merumuskan masalah untuk memudahkan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. Rumusan Masalah tersebut antara lain :

1. Berapa Besar kontribusi dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Surakarta selama periode 2002-2004?

2. Apakah hasil realisasi dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan periode 

2002-2004 di wilayah Kotamadya Surakarta telah memenuhi target yang 

ditetapkan?

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah Kotamadya Surakarta yang dapat 

mempengaruhi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan?

4. Upaya apakah yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah 

Kotamadya Surakarta?

C. Tujuan

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar sesuai dengan 

kehendak yang dicapai. Berdasarkan gambaran umum dan rumusan masalah 
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tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kotamadya 

Surakarta selama periode 2002-2004.

2. Mengetahui apakah besarnya realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

pada periode 2002-2004 di wilayah Kotamadya Surakarta sudah 

memenuhi target yang ditetapkan.

3. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan upaya-upaya apa 

yang telah dilakukan untuk menghadapinya.

4. Mencari solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan sehingga penerimaan dari retribusi tersebut dapat 

melebihi target yang ditentukan.  

D. Manfaat

Dalam penulisan Tugas Akhir ini manfaat atau kegunaan yang diharapkan 

dapat dipetik, antara lain :

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari teori atau materi 

yang pernah ditulis sebelumnya khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Penulisan Tugas Akhir ini juga merupakan terapan dari materi perpajakan 

yang telah dipelajari penulis dalam perkuliahan khususnya materi tentang 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
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3. Sebagai masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya 

Surakarta dan juga Dinas Tata Kota.

4. Sebagai praktik pembuatan karya ilmiah dengan metode penelitian dan 

sebagai studi perbandingan dalam penelitian-penelitian lain selanjutnya.

E. Sejarah Dinas Tata Kota

Pembentukan Dinas Tata Kota berkaitan dengan diterbitkannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menganut 

prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Dinas Tata

Kota adalah Dinas yang bertugas mengurusi tentang Ijin Mendirikan, Merubah, 

dan Merobohkan Bangunan. Dinas Tata Kota merupakan Dinas Daerah yang 

terpisah dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Surakarta. Sebelumnya 

Dinas Tata Kota masih menjadi bagian dengan Dinas Pekerjaan Umum yang 

bertempat di Balaikota Surakarta. Dikarenakan perlunya dibentuk suatu dinas 

tersendiri yang menangani tentang hal yang berhubungan dengan tata letak 

kota, maka pada tahun 1987 dibentuklah Dinas Tata Kota ini.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Tata Kota, serta untuk menunjang 

pelaksanaan otonomi dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata 

kerja perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 

Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Surakarta.   
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1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang tata kota. Dalam melaksanakan tugas, 

Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : 

a. Menyelenggarakan Tata Usaha Dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan;

c. Pengendalian perencanaan kota;

d. Pengendalian tata bangunan kota;   

e. Pengendalian pengembangan kota;

f. Pembinaan jabatan fungsional.

2. Susunan Organisasi Dinas Tata Kota

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Surakarta berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB IV 

Bagian Kedua tentang Dinas Tata Kota sebagaimana dirubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 adalah sebagai 

berikut:

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang tata kota.
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b. Bagian Tata Usaha

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 :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, 

administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan 

barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta 

perlengkapannya, hubungan masyarakat, Sistem Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan. 

c. Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, 

mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan 

pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

Dinas.
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Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, 

mengolah dan menyajikan data ketatakotaan sebagai bahan 

penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.  

2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisis dan 

evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana 

strategis dan program kerja tahunan Dinas.

d. Sub Dinas Perencanaan Kota

Sub Dinas Perencanaan Kota mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan bimbingan di bidang tata guna lahan, tata lingkungan 

dan tata reklame sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala Dinas.

Sub Dinas Perencanaan Kota, terdiri dari :

1. Seksi Tata Guna Lahan

Seksi Tata Guna Lahan mempunyai tugas menyusun, mengkaji 

dan mengarahkan rencana pola tata guna lahan. 

2. Seksi Tata Lingkungan dan Reklame

Seksi Tata Lingkungan dan Reklame mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan tata lingkungan dan reklame serta
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memberi rekomendasi lokasi perusahaan dan pemasangan reklame 

sesuai dengan ketentuan.

e. Sub Dinas Tata Bangunan

Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan bimbingan di bidang perijinan bangunan serta 

penertiban dan pengawasan bangunan sesuai dengan kebijakan teknis 

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Tata Bangunan, terdiri dari :

1. Seksi Perijinan Bangunan 

Sub Perijinan Bangunan mempunyai tugas memberikan 

pertimbangan dan memproses permohonan ijin mendirikan, 

merubah, dan merobohkan bangunan, rekomendasi lokasi 

perusahaan serta memantau pelaksanaannya.

2. Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan 

Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan mempunyai 

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan dan 

penertiban pendirian, perubahan bangunan sesuai dengan ijin yang 

berlaku.

f. Sub Dinas Pengembangan Kota

Sub Dinas Pengembangan Kota mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengadaan 

pertanahan, dan spesifikasi konservasi kawasan sesuai dengan 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.   
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Sub Dinas Pengembangan Kota, terdiri dari :

1. Seksi Pengadaan Tanah  

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanaan 

pemberian ijin lokasi, pengadaan tanah dan rencana penggunaan 

tanah bagi pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata 

Ruang Kota.

2. Seksi Konservasi Kawasan

Seksi Konservasi Kawasan mempunyai tugas mengatur tata 

letak dan spesifikasi kawasan serta memberikan pertimbangan 

teknis tata ruang dan bangunan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

tugas Dinas Tata Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Setiap 

kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh seorang pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terbagi sesuai 

dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri 

dari : 

1. Pranata Komputer;

2. Arsiparis;

3. Teknisi Penyehatan Lingkungan;
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4. Teknisi Penataan Ruang;

5. Surveyor.
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BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengertian Retribusi menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Munawir (1990), retribusi adalah iuran kepada 

pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara 

langsung dapat ditunjuk sedangkan menurut Suparmoko (1990), retribusi 

adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat 

melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan 

adanya pembayaran retribusi tersebut.

Menurut jenisnya retribusi sendiri dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa yang dikenakan retribusi adalah jasa yang memberi manfaat 

khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar 

retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan 

umum.
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b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai 

atau belum terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai. Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 

c. Retribusi Perijinan Tertentu 

Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum. 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis 

retribusi perijinan tertentu. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 

mendirikan/merubah/merobohkan bangunan yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

Beberapa pengertian yang termasuk di dalam pengertian Retribusi 

Ijin Mendirikan Bangunan :

a. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan 

tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain 

yang berhubungan dengan bangunan itu.

b. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 

seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun 

dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan 

mengadakan bangunan tersebut. 
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c. Merubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan/atau menambah 

sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar 

yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan 

tersebut meliputi : merubah fungsi dan kegunaan, merubah bentuk, 

merubah konstruksi, dan merubah jaringan utilitas.

d. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh 

bangunan ditinjau dari segi fungsi dan/atau konstruksi.

2. Dasar Hukum Retribusi IMB

Dalam mengatur pelaksanaan Retribusi IMB pemerintah 

mengeluarkan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar hukum, peraturan-

peraturan tersebut antara lain :

a. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.

b. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1988 Tentang Bangunan terutama 

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap mendirikan/merubah/ 

merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB 

dari Walikotamadya Kepala Daerah”.

3. Subyek dan Obyek Retribusi IMB 

Subyek Retribusi IMB adalah setiap orang pribadi atau badan yang 

mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan. Obyek Retribusi IMB 

adalah segala bentuk bangunan termasuk bangunan yang membentuk 



21

ruangan tertutup seluruhnya beserta bangunan-bangunan lain yang 

berhubungan dengan bangunan itu yang merupakan setiap hasil pekerjaan 

manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu 

landasan.

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana 

tersebut dibawah ini:

a. mendirikan bedeng;

b. memplester;

c. memperbaiki retak bangunan;

d. memperbaiki ubin bangunan;

e. memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela;

f. memperbaiki penutup atap tanpa merubah konstruksi;

g. memperbaiki lubang cahaya/udara tidak melebihi 1 m²;

h. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

i. memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas;

j. memperbaiki jaringan yang rusak karena bencana alam atau 

musibah, sepanjang tidak menyimpang dari IMB yang telah 

dimiliki.

4.  Tujuan IMB

IMB bertujuan untuk mencapai tertib bangunan yang mencakup 

aspek :
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a. Kepentingan umum: masyarakat membangun sesuai dengan 

rencana kota.

b. Kepentingan pribadi: bangunan akan aman sehingga menjamin 

keselamatan penghuni dan lingkungan sekitarnya.

c. Kepentingan lainnya misalnya: rekomendasi ijin usaha, 

jaminan kredit Bank dan lain-lain.   

5. Prosedur Untuk Memperoleh IMB

Untuk memperoleh IMB, orang pribadi atau badan harus melalui 

prosedur sebagai berikut:

a. Orang pribadi atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada 

Walikotamadya melalui Kepala Dinas Tata Kota dengan 

melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy bukti status tanah;

2. Fotocopy KTP pemohon; 

3. Fotocopy PBB terakhir;

4. Gambar rencana bangunan lengkap.

Jika bangunan yang digunakan adalah untuk usaha atau lebih dari 

400 m2, maka orang pribadi atau badan tersebut dapat memohon 

Advice Planing dari Dinas Tata Kota.

b. Mengisi formulir permohonan IMB yang dilegalisir oleh Camat 

dan Lurah dimana bangunan tersebut berada, dengan lampiran 

masing-masing rangkap 2 (dua).  
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c. Bila bangunan bertingkat, maka harus dilengkapi gambar 

konstruksi (untuk bangunan dengan ketinggian mulai empat 

lantai ditambah laporan hasil penyelidikan tanah).

d. Waktu pemrosesan adalah selambat-lambatnya satu bulan 

terhitung dari hari diterimanya permohonan IMB oleh Dinas Tata 

Kota Surakarta.

6. Tarif Retribusi IMB

Tarif Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Tahun 1988 tentang 

Bangunan, pasal 34 bahwa untuk mendirikan/merubah/merobohkan 

bangunan dikenakan retribusi sebesar tujuh belas setengah permil dari nilai 

bangunan, sedangkan dalam pasal 35, untuk merobohkan bangunan 

dilaksanakan bea pengawasan sebesar 0,1 % dari nilai bangunan. Nilai 

bangunan disesuaikan dengan jenis bangunan dan juga kelas bangunan. 

Bagi bangunan bertingkat lebih dari satu lantai dikalikan koefisien nilai 

bangunan, jadi perhitungan retribusi IMB adalah :

Retribusi IMB = Nilai bangunan/m² x Tarif Retribusi/m² x Koefisien Nilai Bangunan

7. Sanksi Pelanggaran IMB

Setiap mendirikan/merubah/merobohkan bangunan harus terlebih 

dahulu mendapatkan IMB dari Walikotamadya Kepala Daerah dan 
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pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan IMB yang diajukan 

sehingga setiap pelanggarannya akan dikenakan sanksi : 

a. Penghentian pekerjaan bangunan; 

b. Pembongkaran bangunan.  

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Retribusi IMB Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi retribusi IMB dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Tabel I
Kontribusi Retribusi IMB terhadap Realisasi PAD

(Tahun Anggaran 2002-2004)

Tahun 
Anggaran

Realisasi
Retribusi IMB

Realisasi
PAD

Persentase
Kontribusi

2002

2003

2004

Rp. 1.861.697.550,00

Rp. 2.858.304.650,00

Rp. 3.284.350.500,00

Rp. 44.938.084.099,00

Rp. 54.815.684.238,00

Rp. 59.101.372.207,00

4,14%

5,21%

5,56%

Sumber : Dipenda Surakarta tentang target dan realisasi PAD
(Tahun Anggaran 2001/2002 s/d 2004)

Dari data diatas besarnya persentase untuk mengetahui kontribusi 

yang diberikan IMB terhadap dengan cara membandingkan penerimaan 

retribusi IMB dengan total realisasi penerimaan PAD sebagai berikut : 

a. Untuk tahun 2002

    kontribusi 2002 =            Realisasi 2002   x 100%
                   Total PAD 2002

= %100
099.084.938.44

550.697.861.1
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= 4,14%

b. Untuk tahun 2003

kontribusi 2003 =            Realisasi 2003   x 100%
                   Total PAD 2003

= %100
238.684.815.54

650.304.858.2


= 5,21%

c. Untuk tahun 2004

kontribusi 2004 =            Realisasi 2004    x 100%
                       Total PAD 2004

= %100
207.372.101.59

500.350.284.3


= 5,56%

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil kontribusi Retribusi 

IMB terhadap PAD yang selalu meningkat. Pada tahun 2002 realisasi 

PAD sebesar Rp. 44.938.084.099,00 dan realisasi Retribusi IMB 

sebesar Rp.1.861.697.550,00 didapatkan hasil kontribusi Retribusi IMB 

pada tahun 2002 sebesar 4,14%. Pada tahun 2003 realisasi PAD sebesar 

Rp. 54.815.684.238,00 dan realisasi Retribusi IMB sebesar 

Rp.2.858.304.650,00 didapatkan hasil kontribusi Retribusi IMB pada 

tahun 2003 sebesar 5,21%. Pada tahun 2004 realisasi PAD sebesar Rp. 

59.101.372.207,00 dan realisasi Retribusi IMB sebesar 

Rp.3.284.350.500,00 didapatkan hasil kontribusi Retribusi IMB pada 

tahun 2004 sebesar 5,56%.
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2. Analisis Perbandingan Target Dan Realisasi Retribusi IMB

Dalam analisis berikut akan membahas tentang evaluasi 

perbandingan target dan realisasi retribusi IMB selama periode 2002-2004 

dan juga akan diberikan perkiraan penerimaan retribusi IMB pada tahun 

2005. 

a. Evaluasi perbandingan target dan realisasi retribusi IMB selama periode 

2002-2004

Besarnya persentase yang didapat dari perbandingan antara target dan 

realisasi retribusi IMB tahun sebelumnya adalah acuan Dewan Kota untuk 

menyusun target tahun berikutnya. Berikut ini disajikan data mengenai 

perbandingan target dan realisasi penerimaan retribusi IMB selama periode 

2002-2004.

Tabel II
Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi IMB

(Tahun Anggaran 2002-2004)

Tahun Target Realisasi Persentase

2002

2003

2004

Rp. 2.250.000.000,00

Rp. 2.857.250.000,00

Rp. 3.212.337.500,00

Rp. 1.861.697.550,00

Rp. 2.858.304.650,00

Rp. 3.284.350.500,00

82,74%

100,04%

102,24%

Sumber : Dipenda Surakarta tentang target dan realisasi PAD
(Tahun Anggaran 2001/2002 s/d 2004)

Besarnya persentase IMB tersebut dihitung dengan cara seperti 

berikut.

1. Untuk tahun 2002

persentase 2002 = realisasi 2002      x 100%
    target 2002
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= %100
000.000.250.2

557.697.861.1


= 82,74%

2. Untuk tahun 2003

persentase 2003 = realisasi 2003      x 100%
    target 2003

= %100
000.250.857.2

650.304.858.2


= 100,04%

3. Untuk tahun 2004

persentase 2004 = realisasi 2004      x 100%
                          target 2004

= %100
500.337.212.3

500.350.284.3


= 102,24%

Dari hasil perhitungan perbandingan target dan realisasi di atas 

didapatkan hasil efektivitas penerimaan Retribusi IMB di Kota 

Surakarta. Pada tahun 2002 realisasi penerimaan Retribusi IMB tidak 

mampu memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2002 

sebesar Rp. 1.861.697.550,00 tidak mampu memenuhi target sebesar 

Rp. 2.250.000.000,00 persentase efektivitas pada tahun ini sebesar 

82,74%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2002 lahan kosong di 

Kota Surakarta ini semakin sempit, penerimaan pada tahun tersebut 

sebagian besar didapat dari renovasi dan merobohkan bangunan. Pada 

tahun 2003 realisasi sebesar Rp. 2.858.304.650,00 melebihi target 

sebesar Rp. 2.857.250.000,00, tingkat efektifitas pada tahun ini sebesar 
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104,04%. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan Retribusi IMB sebesar 

Rp. 3.284.350.500,00 melampaui target Rp. 3.212.337.500,00, tingkat 

efektifitas pada tahun 2004 sebesar 102,24%.

b. Perkiraaan realisasi penerimaan retribusi IMB tahun 2005

Untuk meramalkan realisasi penerimaan retribusi IMB pada tahun 

selanjutnya penulis akan menggunakan rumus regresi tunggal yaitu :

bay      ,dimana a = 
n

y
 dan b = 

2x

xy




Keterangan :

y  =  penerimaan retribusi IMB
a  =  konstanta
b  =  koefisien regresi
x  =  tahun anggaran

Penghitungan dimulai dengan metode kuadrat terkecil untuk 

mendapatkan hasil jumlah penerimaan retribusi, konstanta, dan koefisien 

regresi. Berikut adalah data yang digunakan untuk menghitung perkiraan 

realisasi retribusi IMB tahun 2005.

TABEL III
Perkiraan Realisasi Retribusi IMB Tahun 2005

dengan Metode Kuadrat Terkecil

Tahun 
Anggaran

Penerimaan 
retribusi IMB ( y )

Deviasi
( x )

xy 2x

2002

2003

2004

Rp. 1.861.697.550,00

Rp. 2.858.304.650,00

Rp. 3.284.350.500,00

-1

0

1

1.861.697.550

0

3.284.350.500

1

0

1
n  = 3 Rp. 8.004.352.700,00 0 1.422.652.950 2
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Setelah didapatkan hasil-hasil dari tabel di atas, maka untuk 

mendapatkan hasil perkiraan retribusi IMB tahun 2005 digunakanlah 

rumus sebagai berikut :

a =
n

y

=
3

700.352.004.8

= 2.668.117.567

b =
2x

xy




=
2

950.652.422.1

= 711.326.475

y = bxa 

= )2(475.326.711567.117.668.2 

= Rp 4.090.770.517,00

Jadi, menurut hasil perhitungan dengan rumus regresi tunggal 

dapat diperkiraan realisasi retribusi IMB pada tahun 2005 adalah 

sebesar Rp. 4.090.770.517,00.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi IMB

Dalam pelaksanaan Retribusi IMB terdapat beberapa hambatan 

yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota. Dari petikan wawancara dengan 
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beberapa staf Dinas Tata Kota didapatkan hambatan-hambatan yang antara 

lain dikelompokkan sebagai berikut :

a. Hambatan dari dalam (intern)

1. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung petugas dalam 

menjalankan tugas, contohnya alat-alat yang ada di Dinas Tata 

Kota jumlahnya masih kurang sehingga memakan waktu yang 

lama dalam pengerjaan tugas;

2. Sumber Daya Manusia yang ada kurang kompeten. Dari personil 

Dinas Tata Kota yang ada sekarang baik secara kualitas maupun 

kuantitas jumlahnya masih kurang. Secara kuantitas, dicontohkan 

pada tiap kecamatan petugas yang melakukan pengawasan pada 

daerah tersebut jumlahnya hanya 3 personil. Hal ini menyebabkan 

pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran IMB yang berada 

di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Secara 

kualitas, didalam Dinas Tata Kota rata-rata di masing-masing Sub 

Dinas hanya memiliki kurang lebih 5 personil yang memiliki 

pendidikan sarjana, lainnya merupakan lulusan SMU dan STM. 

Dari sarjana yang ada, kebanyakan berlatar belakang pendidikan 

Planologi (ilmu yang mempelajari tentang rencana kota), Sipil 

(struktur bangunan), dan Arsitektur (seni bangunan). Dinas Tata 

Kota masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berpendidikan Sarjana Ekonomi atau Sarjana Sospol;
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3. Sosialisasi yang dilaksanakan masih kurang mengena. Selama ini 

Dinas Tata Kota telah melaksanakan sosialisasi melalui Kantor 

Dipenda, Kantor Lingkungan Hidup, tempat-tempat yang dipilih 

untuk penyuluhan tentang IMB. Bentuk dari sosialisasi ini 

bermacam-macam antara lain lewat radio, pamflet, papan 

pengumuman, billboard, atau lewat Kantor UPT. Namun 

masyarakat awam banyak yang belum paham tentang IMB, 

dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.

b. Hambatan dari luar (ekstern)

Hambatan dari Wajib Retribusi yang paling mendasar adalah 

tingkat kepatuhan dalam membayar kewajibannya masih kurang. 

Selain itu hambatan yang terjadi antara lain :

1. Lahan di Kota Surakarta yang semakin sempit;   

2. Semakin padatnya Kota Surakarta ini, banyaknya bangunan 

mengakibatkan pengawasan lapangan yang dilaksanakan semakin 

sulit;

3. Adanya Wajib Retribusi yang mengajak petugas untuk berbuat 

tidak jujur dan mengajak kompromi petugas melakukan hal-hal 

yang ilegal.
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4. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Tata Kota 

Upaya peningkatan penerimaan Retribusi IMB yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota selama periode 2002-2004 antara lain 

sebagai berikut :

a. Memberi penjelasan lewat penyuluhan-penyuluhan bahwa IMB 

merupakan pendukung jual beli bangunan. Masyarakat sekarang 

banyak yang berpendapat bahwa tanpa IMB bangunan tersebut 

tidak sah dan mereka enggan membeli bangunan yang tidak 

mempunyai IMB;

b. Bekerjasama dengan beberapa bank untuk menjadikan IMB 

sebagai syarat agunan pada bank. Orang yang ingin mendapat 

kredit atau pinjaman harus memiliki IMB;

c. Menciptakan image bahwa Retribusi IMB merupakan bukti 

legalitas bangunan;

Selain itu Dinas Tata Kota juga mengupayakan beberapa hal yang 

masuk dalam rencana kota antara lain :

a. Perlindungan dan revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah;

b. Inventarisasi bangunan di wilayah Kotamadya Surakarta;

c. Pada tahun 2004, terjadi penambahan seksi dalam Dinas Tata Kota. 

Seksi-seksi tersebut adalah Seksi Pengadaan Tanah yang bertugas 

melaksanakan pemberian ijin lokasi, pengadaan tanah dan rencana 

penggunaan tanah bagi pembangunan sesuai dengan Rencana 

Umum Tata Ruang Kota dan Seksi Konservasi Bangunan yang 
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mempunyai tugas mengatur tata letak dan spesifikasi kawasan serta 

memberikan pertimbangan teknis tata ruang dan bangunan. 
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BAB III

TEMUAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada di Bab II tentang 

penerimaan Retribusi IMB ditemukan kelemahan dan kelebihan Retribusi IMB. 

Temuan tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Kelebihan

1. Realisasi penerimaan Retribusi IMB selama periode 2002-2004 

selalu mengalami kenaikan meskipun target selalu dipatok naik;

2. Penerimaan Retribusi IMB cukup efektif berdasarkan persentase 

perbandingan target dan realisasi yang didapat selama periode 

2002-2004 selalu meningkat;

3. Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD selama periode 2002-

2004 setiap tahun besarnya selalu meningkat.

B. Kelemahan

1. Pada tahun 2002 realisasi penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp. 

1.861.697.550,00 tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan 

sebesar Rp. 2.250.000.000,00;

2. Lahan di Kota Surakarta yang semakin sempit mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan Retribusi IMB;

3. Lemahnya pengawasan di lapangan karena semakin padatnya Kota 

Surakarta mengakibatkan muncul banyak pelanggaran.
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BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Retribusi IMB merupakan salah satu 

retribusi yang potensial, dibuktikan dengan realisasi penerimaannya yang dari 

tahun ke tahun selama periode 2002-2004 selalu meningkat. Disamping itu 

kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD setiap tahunnya juga meningkat. Hal 

ini dapat menunjang pembangunan daerah wilayah Kotamadya Surakarta. 

Namun dari potensi besar ini masih muncul kekurangan-kekurangan yang 

berdampak pada besarnya realisasi penerimaan Retribusi IMB. Pada tahun 

2002 hasil realisasi Retribusi IMB tidak mampu memenuhi target yang 

ditetapkan. Kerja keras baik dari sisi manajemen maupun yang ada di lapangan 

yang dilakukan Dinas Tata Kota Surakarta diperlukan untuk peningkatan 

penerimaan Retribusi IMB. Realisasi tahun-tahun berikutnya diusahakan agar 

meningkat dan dapat mencapai target. Sangat disayangkan apabila Kota 

Surakarta kehilangan potensi yang sangat besar ini.  

B. Saran

Untuk membantu dalam pemecahan masalah, penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang berguna dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi antara lain sebagai berikut :  
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1. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjamin 

kelancaran bertugas;

2. Mengadakan penambahan personil dengan memprioritaskan lulusan 

sarjana untuk mendapatkan SDM yang kompeten;

3. Mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi IMB khususnya lewat 

penyuluhan-penyuluhan secara langsung, bila perlu dilaksanakan secara 

door to door;

4. Memaksimalkan masing-masing unit kerja dalam Dinas Tata Kota 

sehingga mekanisme kerja dapat tercipta lebih solid;

5. Meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan, yang terbukti dapat 

menjadikan retribusi IMB sebagai salah satu komponen penting dalam 

menunjang PAD.

6. Memberikan salinan dokumen kepada PBB untuk selalu meng-update

atau memutakhirkan SPPT PBB tahun berikutnya.
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