PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
19 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan dan Ijin Trayek
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2006 telah dibatalkan sesuai
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 597 Tahun 2009 tentang
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin
Trayek, maka Peraturan Daerah tersebut harus diganti dengan
menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Trayek.

Menimbang : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
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4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004
No 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;

7.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Irtdonesia Tahun
2009 Nomor 96);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527)
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528 );
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14. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2008, Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008,
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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1.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah dengan unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

6.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat
Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

10. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur
dalam Undang – Undang ini.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga manusia dan / atau hewan.
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17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa
angkutan orang dan / atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
18. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa
Perusahaan Angkutan Umum.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak
Kendaraan.
21. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
22. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya
setiap orang, barang, dan / atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan
hukum, dan / atau rasa takut dalam berlalu lintas.
23. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas
yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap
Pengguna Jalan.
24. Angkutan Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
25. Trayek adalah Lintasan Kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam
wilayah daerah ;
26. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak
8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
27. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
28. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk atau
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus ;
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus;
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek 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.
31. 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
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
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32. 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.
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
34. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada 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.
35. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
dalam Wilayah Daerah.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. 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.
38. 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 Kepala Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
40. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah Surat
Keterangan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi
karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.
41. 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 seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
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43. 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
neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
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 perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 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.
BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek
tertentu dalam Wilayah Daerah.
(2) Pelaksanaan pemberian Izin Trayek diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 3
Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian kepada orang pribadi atau Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.
Pasal 4
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin trayek.

BAB III
GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.
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Pasal 6
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin trayek.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei
lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
Pasal 9
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya
angkut.
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(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang per unit Rp. 150.000,00/5 tahun
b. Mobil Bus terdiri dari :
a) Kapasitas 9 s/d 15 orang per unit
Rp. 200.000,00/5 tahun
b) Kapasitas 15 s/d 25 orang per unit
Rp. 275.000,00/5 tahun
c) Kapasitas lebih dari 25 orang per unit
Rp. 400.000,00/5 tahun
(3) Trayek dari dan tujuan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 12
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 13
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
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(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.
Pasal 14
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
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BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 17
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18
(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan jangka waktu
Izin Trayek
(2) Pendaftaran ulang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 19
Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

-
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BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 20
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 2 % (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan SKRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT, dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati.
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BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23
(1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran / peringatan /
surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang ;
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBANAN RETRIBUSI
Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Retribusi antara
lain untuk mengangsur.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban
bencana alam, kerusuhan dan dalam kegiatan sosial lainnya.
(4) Tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila
wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut
apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung

-
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BAB XVIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 26
(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 perundangundangan perpajakan daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuk.
(5) 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 kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.

BAB XIX
JARINGAN TRAYEK
Pasal 27
(1) Jaringan Trayek harus memenuhi ketentuan:
a. Memiliki rute tetap dan teratur
b. Terjadwal, berawal, berakhir dan
c. Menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal atau pada tempat yang
ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
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(2) Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor
berdasarkan:
a. Tata ruang wilayah
b. Tingkat permintaan jasa angkutan
c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan
d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
e. Kesesuaian dengan kelas jalan
f. Keterpaduan intramoda angkutan
g. Keterpaduan antarmoda angkutan

umum

disusun

Pasal 28
(1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam
bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek
(2) Penyusunan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terkoordinasi dengan instansi terkait
(3) Rencana Umum Jaringan Trayek terdiri atas:
a. Jaringan trayek antar Kota dalam daerah
b. Jaringan Trayek Perkotaan dan atau perdesaan
c. Jaringan Trayek untuk kendaraan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
dalam wilayah daerah

BAB XX
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 29
(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau
barang dalam trayek wajib memiliki izin tertulis dari Bupati
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan administratif
b. Persyaratan teknis
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. memiliki surat izin usaha angkutan;
b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang
dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai
domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang
dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan
mengenai pemilikan atau penguasaan;
e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan
fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat
kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

-
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surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya
manusia;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan
dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas
Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan
angkutan jalan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi :
a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tentang hasil penetapan
kebutuhan kendaraan;
b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.

BAB XXI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK
Pasal 30
Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :
a. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
e. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang
terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda
uji kendaraan bermotor;
h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
k. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu
pengawasan kendaraan yang digantikan;
l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
m. Setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang
pergi;
n. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum
dalam kartu pengawasan;
o. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
p. Memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan
bersangkutan;
q. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi
secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
r. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
s. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
t. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
u. Mematuhi ketentuan tarif;
v. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
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BAB XXII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
(1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
Pasal 32
(1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran
angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan
angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat
I (II/b);
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
c. Memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
d. Berbadan sehat;
e. Petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
(3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
lokasi :
a. Terminal untuk angkutan dalam trayek;
b. Di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
c. Tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam
trayek.
(4) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan
pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 34
Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi.
Pasal 35
(1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
digunakan sebagai bahan evaluasi.
(2) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap
angkutan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati, Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informasi Kabupaten dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara
langsung.
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(3) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap
angkutan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur, Dinas Perhubungan Propinsi
dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.
(4) Apabila terdapat indikasi pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
meningkat walaupun tanpa ada laporan evaluasi dari Propinsi dan Kabupaten,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan pengendalian dan
pengawasan secara langsung.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 37
Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam
penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin trayek/operasi
yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan
evaluasi kinerja.
BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan 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, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan 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;
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g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah
dan Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada 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.
BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.
Pasal 40
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,(empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan
selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana
pengaduan.
Pasal 41
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan negara.
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BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat.
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