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HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SALATIGA 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

Kode Daerah: 1132 

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan 

1. Nama  - - - 

2. Objek  - - - 

3. Subjek  - - - 

4. Golongan Retribusi 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 2 
(1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai 

Retribusi Perizinan Tertentu. 
(2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. dihapus; 
d. Retribusi Izin Trayek;  
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan 
f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA). 

- Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009. 

5. Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

- - - 

6. Prinsip Penetapan Struktur dan 
Besarnya Tarif Retribusi 

- - - 

7. Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi 

- - 
 

- 

8. Wilayah Pemungutan - - - 

9. Penentuan Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, Angsuran, dan 
Penundaan Pembayaran 

- - - 
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan 

10. Sanksi: 
a. Administratif 

b. Pidana 

- - 
 

- 

11. Penagihan - - - 

12. Penghapusan Piutang Retribusi 
yang Kedaluwarsa 

- - - 

13. Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal II 
1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Izin Gangguan 

yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 
14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, masih dapat ditagih selama 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. 

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

 

- Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009. 

14. Lain-lain  2. Ketentuan Pasal 1 angka 27 dan angka 28 dihapus, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 
4. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah 
Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua 
bentuk-bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah 
dengan sistem satu pintu. 

- Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009. 
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan 

6. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi 
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

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

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan 

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

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

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

16. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah 
pemberian izin untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau 
memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

17. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

19. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian 
atau tempat tinggal. 

20. Koefisien dasar bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas 
lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang daerah. 

21. Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas 
seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yangsesuai dengan 
rencana daerah. 

22. Koefisien ketinggian bangunan adalah jumlah lapis, lantai penuh dalam 
suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai 
dasar atau permukaan tanah sampai lantai ruang tertinggi. 

23. Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan 
kelas jalan. 
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24. Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan 
peruntukan dan fungsi bangunan. 

25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin 
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat 
tertentu. 

26. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, 
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan 
cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 
pengeceran minuman mengandung ethanol. 

27. dihapus. 
28. dihapus. 
29. Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 

angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lintasan, dan jadwal, baik tetap maupun tidak tetap. 

31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi. 

32. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 
wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil 
penumpang umum yang terikat    dalam trayek. 

33. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) 
sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan 
jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 
(enam koma lima) meter. 

34. dihapus. 
35. dihapus. 
36. dihapus. 
37. dihapus. 
38. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan 

usaha pembudidayaan ikan. 
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39. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum 
untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan 
menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan 
untuk tujuan komersial. 

40. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 
membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan 
alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, 
mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. 

40a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah 
izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada 
pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

40b. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa 
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

40c. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan 
lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Salatiga. 

42. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

43. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 

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

45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

Catatan:  
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Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam 
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud. 

 
 
 

a.n. Direktur Jenderal, 
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan 
Transfer 

  
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik 

 Bhimantara Widyajala 
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