
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
' NoMoR \2 TAHUN 2ooz

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

M'enimbang : a. bahwa badan.usaha di bidang jasa konstruksi adalah salah satu instrumen

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu dibina sesuai

dengan peraturan perundang-undangan ;

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembinaan terhadap setiap badan

usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang akan melakukan

kegiatan usahanya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

harus terlebih dahulu memiliki lzin Usaha Jasa Konstruksi;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

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

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1g rahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nombr B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1g81 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran

Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5274

undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3587);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38177);

b.

2.

3.

4.

5.



6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi(Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor b4, Tambahan lembaran Negara Nomor 3g33);

7. undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3gs1);

I' Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4346);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor s3,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor M37) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor g

Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 10g, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4e4il;

11. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2ooo tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3gs2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2000 tentang Usaha dan peran

Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2ooo Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3gSS);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2000 tentang penyelenggaraan

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3gS7);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11g, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 4139); 

o

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 200s Nomor 16s, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

18. Keputusan Pfesiden.



18. Keputusan Presiden Nomor g0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan PreEiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten $amosir Nomor 23 Tahun 2005 terttang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D

Nomor 3)

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSI(AN:

MENCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pagal {
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;

5. Dinas adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten samosir yang
dibunjuk melaksanakan tugas tertentu di bidang izin usaha Jasa
Konstruksi;

6. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah lzin
yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat
melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Samosir; .

7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi;
8. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam uu Nomor 19

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

9. Akreditasiadalah suatu proses penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga;

10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan
jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi ;

11. Dokumen surat



11. Dokumen Surat Permohonan lzin yang selanjutnya disebut Dokumen Spl
adalah kumpulan dokumen yang berisi surat permohonan kepada Bupati
Samosir dan formulir lainnya berkaitan dengan data perusahaan dan data

administrasi perusahaan yang disiapkan oleh panitia;

12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan jasa perizinan tertentu
dari Pemerintah daerah;

13' Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah

Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat lzin Usaha Jasa
Konstruksi;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusiyang menentukan besarnya pokok Retribusi;

15' Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya jumlah

retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kurangnya pokok

retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;

16. surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumtah retribusi yang telah ditetapkan;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut
SKRD secara jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan

kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila pejabat yang
bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai
dengan kenyataan yang ada;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrative
berupa bunga atau denda;

19. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhitung menurut
aturan perundang-undangan yang befi aku;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan

SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi tebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

21. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan
SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas
Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Ret1busi
atae permohonan yang bersangkutan;

22.WaJib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

Perundang-undangan Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan
retribusi tertentu;

23. Pemeriksaan adalah



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan

dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri $ipil, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana
dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Bupati.
(2) Untuk melaksanakan maksud ayat (1), dibentuk Panitia Penerbitan SIUJK

dengan Peraturan Bupati.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan validasi dan verifikasi
data badan usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada

kepemilikan verifikasi dan kwalifikasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga

atau agosiasi yang telah diakreditasl oleh lembaga dan atau asosiasi. 
,

(a) objek lzin usaha adalah surat izin yang diperlukan oleh setiap Badan
usaha atau perseorangan didaerah yang bergerak dalam bidang jasa

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

(5) Subjek lzin Usaha adalah setiap Badan Usaha atau orang perseorangan di

Kabupaten samosir yang bergenak dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan konstruksi.

BAB III
PERSYARATAN PERIZINAN

Paeal 3

Badan usaha yang mengqjukan permohonan izin usaha harus memenuhi
per$yaratan sebagai berikut:

a. Memiliki tanda keanggotaan asoslasi yang masih berlaku;

b. Memiliki $ertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oteh Lembaga dan
atau Asosiasi yang telah diakreditasi;

c. MemilikiAkte Notaris yang telah terdaftar dipengadilan negeri;

d. Memiliki Surat lzin Gangguan (SlG);

e. Neraca Terakhir;

f. MemilikiNPWP;

g. Surat Tanda Daftar Perusahaan ffDP);
h. Memilikisurat lzin usaha Perdagangan (slup) yang diregatisir;

i. Tenaga Teknlk



i. Tenaga Teknik;

i. Surat Pernyataan Tenaga Teknik;

k. Susunan Pengurus Perusahaan.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4
(1) Setiap Perusahaan Jasa Konstruksi harus memperoleh izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten.

(2) Perusahaan dengan status cabang wajib memilikiizin tersendiri.
(3) lzin diberikan kepada perusahaan setelah rnembayar lunas biaya yang telah

ditentukan.

Pasal 5

(1) Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi diperbolehkan bergerak sebagai
perusahaan jasa konsultasi (konsultan juga sebaliknya);

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
kegiatan usaha wajib memitiki SIUJK tersendiri.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN

Pasal 6 o

(1) Untuk mendapatkan sluJK setiap perusahaan wajib rnengajukan
permohonan dengan cara mengisidokumen Spl.

(2) Dokumen sPl yang telah diisidiserahkan kembali kepada panitia.

(3) Dokumen SPI yang telah diterima oleh Panitia diperiksa kelengkapan dan
kebenaranya sekaligus melakukan penilaian.

(4) Panitia dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha untuk
memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), dituangkan dalam
sebuah Berita Acara.

Pasal 7
(1) Apabila memenuhi persyaratan, panitia merekomendasikan kepada Bupati

untuk menerbitkan dan menandatangani surat izin bagi Badan Usaha yang

telah lulus pemeriksaan.

(2) luJK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (1),
disampaikan kepada:

a. Dewan LPJK Nasional;

b. Dewan LPJK



b. Dewan LPJK daerah Propinsi Sumatera Utara;

c. Asosiasi Tingkat Kabupaten;

d. Sekretariat Perizinan Jasa Konstruksi.
(3) Kepada Perusahaan yang memenuhipensyaratan diberikan nomor kode

IUJK dan IUJK sesuai dengan petunjuk yang ada.

(4) IUJK ditandatangani oleh Bupati.

BAB VI

ilASA BERLAKU DAN VERIFIKASI

Pasal 8

(1) luJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila telah

habis masa berlakunya.

(2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diverifikasi sekali sdtahun
paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal penerbitan setiap tahunnya.

(3) Verifikasi sebagairnana dimaksud ayat (z), dikenakan biaya retribusi

menurut kualifikasi perusahaan sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (2)

huruf b Peraturan Daerah ini.

o

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHMN

Paeal g c

(1) Setiap P0rusahaan yang telah mendapatkan SIUJK diwajibkan memasang
nama perusahaan pada kantor perusahaah dengan ukuran sdkurang-
kurangnya 60 om x30 cm dongan mencantumkan nomor IUJK.

(2) Setiap Perusahaan yang telah mendapatkan |UJK diwajibkan

mencantumkan nama Perusahaan pada dan nomor luJK pada papan nama
proyeupekerjaan dilolcasi proyek/pekerjaa n yang dilaksanakan.

BAB VIII

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 10

(1) Atas Jasa Penerbitan lzin Usaha Jasa Kontruksidikenakan biaya retribusi.
(2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai

berikut:

a. untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan pengawas Kontruksi):

1. Kualifikasi B sebesar............1....,....,.,,.Rp.1.000.000,-/surat izin.

2. Kualifikasi M sebesar ..........Rp. 700.000,-/surat izin.

3. Kualifikasi K sebesar ..........Rp. 400.000,--lsurat izin.

b. Untuk jasa



b. Untuk jasa pelaksanaan Kontruksi :

1. Kualifikasi B eebesar ..........Rp. 750.000,_/surat izin.

2. KualifikasiMl sebesar.........................Rp. 500.000,__/surat izin.
3. Kualifikasi M2 sebesar .....................,..Rp. 4oo.ooO,-/eurat izin.
4. Kualifikasi K1 sebesar ........................Rp. 300.000,_/surat izin.

, 5. Kualifikaoi K2 sebesar ........................Rp. 25o.ooo,-/surat izin.
6. Kualifikasi K3 sebesar ...,....................Rp. 1S0.000,_/s urat izin.

(3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud datam pasat g ayat (3) dikenakan
50% daritarif sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan daerah
ini.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan pemohon kbpada
Pemerintah Kabupaten melalui Panitia Perizinan Usaha Jasa Kontruksi,
selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Badan pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Samosir.

(5) Besarnya Tarit Retribusi tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dirubah dan disesuaikan dengan keadaan dart ditetapkan dengan pEraturan

Daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Paeal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan sKRD atau dokrimen lain yang
dipersamakan.

pasal i3
(1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD,
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana

mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapt<an olngan

Peraturan Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi
yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 15



Pasal 15

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUST

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dllakukan di Kas Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;

, (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil
pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x24jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan

Bupati.

Pasal 17
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan lzin kepada wajib
Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2,)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)

Peraturan Daerah inf, diberikan tanda bukti pembeyaran;
(2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku

penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRTBUSI

Pasal 19

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) harisejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu T (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/
peringatan/surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi
Retribusinya yang terhutang;

(3) Surat teguran



(3) surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dlkeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan

Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal2.l

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrAsi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Paeat 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 23

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATA CARA PENYELE$AIAN KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atau SKRD dan
STRD;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam

. iangka waktu paling rama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan srRD;
(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus
dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu pating
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pennohonan keberatan diterima.

RAR YVI



BAts XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), atas kelebihan pembayaran

Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang

telah dibayarkan; '
(3) Atae Permohonan sebagaimana dimaksud ayal (2), yang berhak atas

kelebihan pembayaran tensebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

Retribusi selanjutnya.

Pasal 26

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan
sebagaimand dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB
yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diteririranyb permohonan
pengem balian kelebih an pemb ay aran Retribus i;

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1),
dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanya SKRDLB;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB Kepata Daerah
memberikan imbalan bunga 2olo sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan Retribusi.

Paeal 27

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 25
dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah

Peraturan Daerah ini

Membayar Kelebihan
Retribusi (SPMKR);

(2) Atas perhitungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti
pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi:

(2) Tata cara



(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasat 29
(1) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan

STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah. o

(2) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi
yang terutang dalam hal Sanksitersebut dikenakan karens kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagairnana dimaksud ayat (1), pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pongurangan sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud
ayat (3)' harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pating lama 30 (tiga putuh) hari sejak
tanggal diterima sl(RD dan sTRD dengan memberikan alasan yang jelas
dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pating lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima.

(6) Apabila sudah tewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimakeud ayat (1), (2) dan
ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan,
maka permohorran pembetulan, pengurangan Ketetapan, penghapusan
atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap
dikabulkan.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 30
(1) Penagihan Retribusi, kadatuwar$a setetah melampauijangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib
Retribusi merakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1),
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XIX



(1)

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN

RETRIBUSI YANG KAOALUWARSA

Pasal 31

Piqtang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.

Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah
yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB )(x
PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau
Pejabat yang dihunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan

Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak 4 (empat) kalijumlah Retribusi yang terhutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Paeal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum acera pidana yang berlaku.

(2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenan dengan Tidak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai prang
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan Tindak pidana Retribusi Daerah.

(2)



c' Meminta keterangan dan barang- nukti dari Orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen rain
berkenaan dengan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeredahan untuk mendapatkan bahan bukti
, Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahri daram rangka peraksanaan Tugas
Penyidikan Tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada.

h' Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

t. Menghentikan penyidikan.

k' Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat
dipertangungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimutainya penyidikan dan menyampaikan hasir penyidikannya Kepada
Penuntut umum, melakukan penyidik pejabat polisi Negara Republik
lndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara pidana yang berraku.

BAB XXilt

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

semua orang pribadi/badan hukum yang terah mendapat rzin usaha Jasa
Konstruksi sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2
(dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasat 36
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 32
Peraturan Daerah ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang

Peraturan Daerah ini dengan
Samosir.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di pangururan
pada tanggal,2g pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di panqururan
pada tanggat g8 PaOruo,, 9oO7

AF KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KAqUPATEN SAMOSIR
rAHUN 2Oo7 NoMoR gC senl- C r,rbnnon ,-f,


