
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA 

SALINAN 
 
 

 

 

Nomor 24 Tahun 2015 

 
WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 24 TAHUN 2015  
 

TENTANG 

 
TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  

TENAGA KERJA ASING DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA 
KERJA ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 

: 
 

 
 
 

 

a. bahwa berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

97 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Ijin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing, Pasal 2 ayat (1) 
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huruf b dan ayat (3) huruf b, dijelaskan 

bahwa “Retribusi perpanjangan Ijin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
merupakan salah satu penambahan 

jenis retribusi yang pemungutannya 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk perpanjangan 

ijin mempekerjakan tenaga kerja asing 
yang lokasi kerjanya dalam 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan”; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja  dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing, Pasal 35 ayat (2) 
huruf c diamanahkan bahwa: 
“Perpanjangan Ijin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing diterbitkan oleh 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk 
Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya 

dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, 
dan guna memberikan pelayanan 

terhadap perpanjangan Ijin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
perlu regulasi yang mengatur terhadap  

perpanjangan Ijin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2014 
tentang Retribusi Perpanjangan Ijin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
Pasal 11 ayat (2), menyebutkan bahwa 
“Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 
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Mengingat 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
: 

Retribusi diatur dengan Peraturan 

Walikota”;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 



4 

 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Perpanjanganan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9).  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA 

CARA PERPANJANGAN IZIN 
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN 
MEMPEKERJAKANAN TENAGA KERJA 
ASING.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda. 
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3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 
Samarinda. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara yang selanjutnya disingkat (BUMN), 

atau badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persukutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap.  

7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari 

aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang 
mempunyai kompetensidan kemampuan sesuai dengan 
bidangnya serta telah diberikan mandat oleh kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk 
memberikan pelayanan perijinan dan memberikan saran, 

pertimbangandalam rangka memberikan rekomendasi 
mengenai diterima atau ditolaknya suatu rekomendasi 
perijinan atas nama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang bersangkutan kepada Kepala Dinas. 

8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah 

warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja 
di Daerah. 

9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 

disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja 
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Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja 

Tenaga Kerja Asing untuk jangka waktu tertentu yang 
disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 

10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 

disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja 
Tenaga Kerja Asing. 

11. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin 

yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 
kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   

12. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut 
Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan 

lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

13. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya 

disebut TKI Pendamping adalah Warga Negara Indonesia 
yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping 
Tenaga Kerja Asing. 

14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda. 

16. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 

Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan 
IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA 

oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi 
kerja Tenaga Kerja Asing. 
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17. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

19. Nomor Pokok Wajib Retribusi yang selanjutnya disingkat 

NPWRD adalah merupakan sarana administrasi retribusi 
yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Retribusi serta berfungsi menjaga ketaatan dalam 

pembayaran retribusi dan pengawasan administrasi 
retribusi. 

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

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang 
selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah penetapan 
besarnya retribusi terutang yang dilakukan oleh Kepala 

Daerah atau Pejabatyang ditunjuk dalam hal ini Kepala 
Dinas berdasarkan data yang ada atau keterangan yang 

dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
dalam hal ini Kepala Dinas. 

22. 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 dari 
pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 
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23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

24. 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. 

25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan 
objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan professional 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 Retribusi 
Daerah. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pengaturan mengenai Tata Cara Perpanjangan IMTA Dan 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA 

dimaksudkan untuk: 
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a. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan 

pelayanan atas permohonan Perpanjangan IMTA bagi 
TKA di Daerah; dan 

b. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan 

pemungutan Retribusi IMTA.  

(2) Pengaturan mengenai Tata Cara Perpanjangan IMTA Dan 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA 

bertujuan untuk: 

a. mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan terhadap 

pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas 

penggunaan TKA di Daerah; 

b. memberikan kejelasan kepada petugas dan masyarakat 

tentang tata cara pengajuan permohonan perpanjangan 

IMTA dan tata  cara pemungutan Retribusinya; 

c. mewujudkan tertib administrasi; dan 

d. mengoptimalisasikan perolehan pendapatan asli daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

 

Pengaturan mengenai Tata Cara Perpanjangan IMTA Dan Tata 

Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi: 

a. pendelegasian wewenang penandatanganan Perpanjangan 

IMTA;  

b. prinsip dan sasaran Perpanjangan IMTA; 

c. tata cara permohonan Perpanjangan IMTA; 

d. masa berlaku Perpanjangan IMTA; 
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e. tenaga kerja Indonesia pendamping dan laporan 

keberadaan; 

f. nama objek dan subjek Retribusi; 

g. penetapan struktur dan besarnya tarif; 

h. tata cara penetapan Retribusi terutang; 

i. tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi; 

j. tata cara penagihan Retribusi terutang;  

k. wilayah pemungutan. 

l. tata cara pembukuan dan pelaporan; 

m. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan 

Retribusi beserta sanksi administratif; dan 

n. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan 

pengendalian; 

 

BAB III 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  

 PERPANJANGAN IMTA 

 

Pasal 4 

 

(1) Kewenangan penandatanganan Keputusan Perpanjangan 

IMTA oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Penandatanganan Keputusan Perpanjangan IMTA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

setelah diterbitkannya rekomendasi dari Tim Teknis dan 

tanda bukti lunas pembayaran atas Retribusi Perpanjangan 

IMTA yang terutang.  
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BAB IV 

PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA 

 

Pasal 5 

 

(1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai 

dasar perpanjangan kartu izin tinggal sementara. 

(2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu 

berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali 

perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya 

harus memiliki TKI Pendamping. 

(4) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan kerja bagi TKI Pendamping sesuai dengan 

kualifikasi jabatan TKA. 

(5) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA 

kepada TKI Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) juga dilakukan oleh Dinas.   

 

Pasal 6 

 

(1) Setiap pemberi kerja TKA yang berada di Daerah, yang 

IMTA nya akan berakhir dan masih akan menggunakan 

TKA di Badannya, wajib memperpanjang IMTA. 

(2) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
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a. peringatan tertulis; dan/atau 

b. penangguhan Perpanjangan IMTA. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang 

waktu selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum diberlakukan 

sanksi administrasitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b. 

(5) Peringatas tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a terdiri atas tahapan: 

a. peringatan tertulis pertama, diberikan jika Pemberi 

Kerja TKA tidak segera melakukan upaya perbaikan 

atau melaksanakan saran yang diberikan oleh 

Pengawas dari Dinas yang bertanggungjawab; 

b. Peringatan tertulis kedua, diberikan jika Pemberi Kerja 

TKA tidak segera melakukan upaya perbaikan atau 

melaksanakan saran yang diberikan oleh Pengawas dari 

Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam 

teguran pertama sabagaimana dimaksud pada huruf a; 

dan 

c. Peringatan tertulis ketiga, diberikan jika Pemberi Kerja 

TKA tidak segera melakukan upaya perbaikan atau 

melaksanakan saran yang diberikan oleh Pengawas dari 

Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam 

teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

(6) Sanksi administrasitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, dapat dilakukan jika Pemberi Kerja TKA tidak 

melaksanakan upaya perbaikan atau melaksanakan saran 

yang diberikan oleh Pengawas dari Dinas sebagaimana 

tercantum pada ayat (5). 
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BAB V 

TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA 

 

Pasal 7 

 

(1) Setiap TKA atau pemberi kerja TKA yang akan 

memperpanjang IMTA harus mengisi formulir permohonan 

Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Form I dan Form II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Formulir permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh di Dinas. 

(3) Petugas pelayanan di Dinas akan memberikan penjelasan 

mengenai tata cara pengisian formulir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Permohonan perpanjangan IMTA ditujukan kepada 

Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang  dilengkapi 

persyaratan: 

a. fotokopi IMTA yang masih berlaku; 

b. fotokopi polis asuransi; 

c. telah memberikan pelatihan kepada TKI Pendamping 

yang dibuktikan  dengan visum dan laporan realisasi 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih 

teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Form IIA yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

d. fotokopi Keputusan RPTKA yang masih berlaku; 
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e. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 

dan 

f.   rekomendasi oleh Instansi terkait untuk sektor 

tertentu. 

(5) Permohonan IMTA harus ditandatangani oleh pemilik atau 

pengurus atau penanggungjawab Badan di atas materai 

bernilai cukup.  

(6) Jika pengurusan permohonan Perpanjangan IMTA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pihak 

lain, maka pihak lain yang akan melakukan pengurusan 

permohonan Perpanjangan IMTA wajib melampirkan surat 

kuasa di atas materai bernilai cukup, dan ditandatangani 

oleh pemberi kuasa. 

(7) Setelah dokumen permohonan Perpanjangan IMTA telah 

lengkap, permohonan dapat disampaikan ke Dinas. 

 

Pasal 8 

 

(1) Petugas Pelayanan di Dinas menerima dan memeriksa 

kelengkapan persyaratan yang disampaikan, dan apabila 

telah dinyatakan lengkap maka petugas pelayanan 

membuat tanda terima berkas dengan menggunakan 

formulir yang tercantum Lampiran Form III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(2) Dalam hal persyaratan dinyatakan belum/tidak lengkap 

maka petugas pelayanan di Dinas akan mengembalikan 

berkas permohonan yang telah diterimanya dengan 

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 
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Form IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

(3) Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disampaikan 

kepada Kepala Dinas, untuk kemudian ditindak lanjuti 

dengan pembahasan bersama Tim Teknis. 

(4) Tim Teknis melakukan Pemeriksaan administrasi atas 

kelengkapan berkas  permohonan. 

(5) Apabila dipandang perlu maka Tim Teknis dapat 

melakukan Pemeriksaan lapangan. 

(6) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan  

yang isinya menyebutkan bahwa permohonan disetujui 

atau ditolak dan ditandatangani oleh Tim Teknis dengan 

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 

Form V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

(7) Berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

diserahkan kembali kepada Kepala Dinas dan menjadi 

rekomendasi yang harus dipertimbangkan. 

(8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk 

dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal 9 

 

Permohonan Perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila: 
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a. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA atau RPTKA berlokasi 

kerja di 2 (dua) kabupaten/kota di satu provinsi atau lain 

provinsi; 

b. terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada 

formulir Perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang 

tertuang dalam IMTA/RPTKA; 

c. terdapat surat dari pihak Imigrasi, Kepolisian, dan atau 

institusi pemerintah lainnya yang secara khusus 

merekomendasikan penolakan Perpanjangan IMTA untuk 

TKA tertentu; atau 

d. Pihak Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan 

permohonan terhitung hingga 15 (lima belas) hari kerja 

sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan 

diterima oleh Pemohon. 

 

Pasal 10 

 

(1) Apabila permohonan Perpanjangan IMTA disetujui, Kepala 

Dinas segera menerbitkan SKRD dan menyerahkannya 

kepada TKA atau pemberi kerja TKA yang akan 

memperpanjang IMTA. 

(2) Apabila permohonan Perpanjangan IMTA ditolak Kepala 

Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan 

Perpanjangan IMTA disertai dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan serta mempertimbangkan berita 

acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis.  

(3) Formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

formulir surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) tercantum dalam Lampiran Form VI dan Form VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan 

Walikota ini. 

 

Pasal 11 

 

(1) Apabila permohonan Perpanjangan IMTA disetujui, dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemohon wajib 

melunasi Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah 

melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1).  

(2) Pihak bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

menerbitkan dokumen SSRD sebagai bukti lunas 

pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA. 

(3) Rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan 

dokumen SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi acuan bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan 

Keputusan Perpanjangan IMTA. 

(4) Formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

formulir Keputusan Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Form 

VIII dan Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
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BAB VI 

MASA BERLAKU PERPANJANGAN IMTA 

 

Pasal 12 

 

(1) Masa berlaku Perpanjangan IMTA selama 1 (satu) tahun 

dan dapat diperpanjang kembali sesuai jangka waktu 

berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali 

perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang kartu izin 

tinggal sementara. 

 

BAB VII 

TKI PENDAMPING  

DAN LAPORAN KEBERADAAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang telah memperoleh wajib 

melanjutkan pelatihan kepada TKI yang ditunjuk sebagai 

Pendamping TKA yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA 

nya. 

(2) TKI Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direkrut dari masyarakat di Daerah oleh Badan yang 

mempekerjakan TKA. 

(3) Dalam hal Pemberi TKA tidak memiliki calon TKI yang 

memenuhi persyaratan, Dinas dapat melakukan fasilitasi 



19 

 

penempatan TKI yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA. 

(4) Guna pemeliharaan basic data TKI Pendamping, Pemberi 

Kerja TKA mengajukan Surat Permohonan Penunjukkan 

TKI Pendamping kepada Kepala Dinas dengan melampirkan 

persyaratan sebagai berikut: 

a. fotocopy IMTA/Perpanjangan IMTA yang masih berlaku; 

b. fotocopy RPTKA; 

c. fotocopy bukti setoran retribusi perpanjangan IMTA; 

d. fotocopy ijazah TKA dan TKI Pendamping; dan 

e. pas photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) 

lembar.   

(5) Ijazah TKI Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf d harus setara dengan tingkat pendidikan TKA. 

 

Pasal 14 

 

(1) Setiap TKA yang dipekerjakan di luar Daerah namun TKA 

dimaksud berdomisili di Daerah, Pengguna TKA wajib 

mengajukan permohonan bukti melaporkan keberadaan 

TKA kepada Kepala Dinas. 

(2) Permohonan bukti laporan keberadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 

a. fotocopy IMTA/Perpanjangan IMTA yang masih berlaku; 

b. fotocopy RPTKA; 

c. fotocopy Paspor; 

d. fotocopy KITAS; 

e. fotocopy bukti setoran retribusi perpanjangan IMTA; 

f. fotocopy ijazah TKA dan TKI Pendamping; 
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g. sertifikat Pelatihan TKI Pendamping; 

h. fotocopy Surat Penunjukkan TKI Pendamping; 

i. fotocopy KTP TKI Pendamping; dan 

j. pas photo TKA ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. 

(3) Formulir permohonan bukti laporan keberadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran Form X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 15 

 

Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana Pasal 5, 

Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi Perpanjangan 

IMTA. 

 

BAB VIII 

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal 16 

 

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian 

Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah 

memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di 

bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perpanjangan 

IMTA yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Perwakilan 

Negara Asing, Badan Internasional, Lembaga Sosial, 
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Lembaga Keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga 

Pendidikan.  

 

Pasal 17 

 

(1) Subjek merupakan Pemberi Kerja TKA. 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Wajib Retribusi. 

(3) Guna identitas Wajib Retribusi dan mendukung tertibnya 

administrasi pelayanan Retribusi Perpanjangan IMTA serta 

sebagai upaya penjagaan dan pengawasan terhadap 

ketaatan Wajib Retribusi, Dinas menerbitkan NPWRD bagi 

setiap Wajib Retribusi.   

 

BAB IX 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 18 

 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 

penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$ 100 

(seratus dollar Amerika Serikat) perorang per bulan. 

(3) Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibayarkan dengan menggunakan mata uang 

Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat 

pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. 
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BAB  X 

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 19 

 

(1) Pencatatan data oleh pemilik atau pengurus atau 

penanggungjawab Badan yang mempekerjakan TKA sebagai 

Wajib Retribusi menjadi dasar penghitungan besarnya 

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dan hasilnya 

dituangkan dalam formulir SPTRD. 

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan 

dan dikirimkan oleh  Dinas setiap akhir Masa Retribusi 

untuk diisi oleh Wajib Retribusi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 

kuasanya, untuk kemudian paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kalender sejak tanggal penerimaan, formulir SPTRD 

diserahkan kembali ke Dinas guna dibuatkan nota 

perhitungannya. 

(3) Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA berdasarkan nota 

perhitungan yang disampaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menjadi dasar dalam penerbitan SKRD. 

(4) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi 

sebagaimana mestinya, akan diterbitkan SKRD secara 

jabatan.   

(5) SKRD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) segera disampaikan kepada Wajib Retribusi. 

(6) Formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Form XI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI 

 

Pasal 20 

 

(1) Pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi Perpanjangan 

IMTA dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus. 

(2) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang terutang 

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

diterbitkannya SKRD. 

(3) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi 

Perpanjangan IMTA diberi SSRD. 

 

Pasal 21 

 

Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi 

Perpanjangan IMTA dapat dilakukan melalui jasa layanan 

perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.  

  

Pasal 22 

 

(1) Pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi Perpanjangan 

IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan 

dengan tahapan: 

a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) 

membayar lunas retribusi yang terutang ke bank yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan 
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b. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diberi SSRD yang ditandatangani oleh teller bank. 

(2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b 

menjadi salah satu persyaratan yang wajib 

dipertimbangkan oleh Dinas guna menerbitkan Surat 

Keputusan Perpanjangan IMTA. 

 

Pasal 23 

 

(1) Guna sinkronisasi pendapatan asli daerah, duplikasi SSRD 

harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah 

dilampiri dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Dinas. 

(2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 22 bertepatan dengan hari libur, 

pembayaran dan/atau penyetoran dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. 

 

BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 24 

 

(1) Dalam hal Retribusi Perpanjangan IMTA terutang tidak 

dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, 

penagihan dapat dilakukan dengan STRD, yang 

dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo 

pembayaran. 
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(2) Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didahului dengan menerbitkan 

surat himbauan/surat teguran/surat peringatan. 

(3) Keterlambatan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA 

terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda 

sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok retribusi 

terutang.  

(4) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran 

Retribusi Perpanjangan IMTA terutang paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan atau paling tinggi 48% (empat puluh 

delapan perseratus).  

(5) Dalam hal jatuh tempo pembayaran Retribusi Perpanjangan 

IMTA terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor 

sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas 

wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, paling 

sedikit 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) 

hari kalender. 

(6) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas wajib 

menyampaikan laporan kepada Walikota. 

(7) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas, Walikota melalui 

pejabat yang ditunjuk dapat melakukan upaya paksa 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(8) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat 

paksa, kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi 

administratif sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

pokok Retribusi Perpanjangan IMTA terutang dan denda 

keterlambatan. 
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(9) Formulir STRD dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran Form 

XII dan Form XIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 25 

 

(1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberi izin 

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi 

Perpanjangan IMTA terutang dalam jangka waktu tertentu 

dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Tata cara pembayaran dengan angsuran, besaran angsuran 

dan jangka waktu angsuran akan diatur dengan Peraturan 

Walikota tersendiri.   

 

BAB XIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 26 

 

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di Daerah. 

 

BAB XIV 

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 27 

 

(1) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRDLB dan STRD dicatat 

dalam pembukuan. 
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(2) Instumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai 

dengan NPWRD. 

(3) Besarnya ketetapan dan penyetoran retribusi dihimpun 

pembukuan Retribusi Perpanjangan IMTA. 

(4) Atas dasar pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dibuat daftar penerimaan, dan tunggakan 

Retribusi Perpanjangan IMTA. 

(5) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat laporan 

realisasi penerimaan dan tunggakan Retribusi 

Perpanjangan IMTA. 

 

BAB XV 

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF  

 

Pasal 28 

 

(1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan 

keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal 

tertentu atas pokok Retribusi Perpanjangan IMTA. 

(2) Keringanan dan pengurangan Retribusi Perpanjangan IMTA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

melihat kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi 

objek Retribusi Perpanjangan IMTA. 
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(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan sanksi administratif akan diatur dengan 

Peraturan Walikota tersendiri.  

 

BAB XVI 

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 

 

Pasal 29 

 

(1) Dinas Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan 
pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.  
(2) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama 
dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 

 

Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya  

dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

 Ditetapkan di Samarinda 
 pada tanggal 30 Juni 2015 

 WALIKOTA SAMARINDA, 

                      ttd 
      H. SYAHARIE  JA’ANG 

 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 30 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                          ttd                                                 
             H. ZULFAKAR NOOR 

 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 24. 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
Kepala Bagian Hukum 

 
 

A. FYDAYEEN, SH. 
          Nip. 197002021996031002 

 


