
 

 
 
 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

RANCANGAN 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR  ...   TAHUN 20 ... 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN  

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
Menimbang :  bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5)  

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 28 dan Pasal 32 
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata 

Cara Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan dan Tata 
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 132);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);  

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657). 
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 27 

Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 82 
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);  

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4532); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akutansi 
Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4813); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Mendirikan Bangunan 
di Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar AkutansiPemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara 
Tahun 2013 Nomor .....); 

26. Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 
287/M/PL.02.02/08/2012 tanggal 24 Agustus 2012 

tentang Pemberian Pembebasan Pungutan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka 
Pembangunan Rumah untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR); 

27. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648.12/409/SJ 
tanggal 23 Januari 2015 tentang Dukungan dalam 

rangka Program 1 (satu) juta rumah tahun 2015; 

28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11); 

http://ngada.org/pp19-2008.htm


29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Penataan Bangunan dalam Kota 
Samarinda; 

30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10); 

31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota 
Samarinda; 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN TATA 

CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
azas 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 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom. 
 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 

 
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. 
 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 
 

7. Wilayah Kecamatan adalahKecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda 

Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, 
Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan 

Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, 
Kecamatan Sambutan. 

 

8. Camat adalah Kepala pemerintahan daerah dibawah Bupati/Walikota 
yang mengepalai Kecamatan. 

 



9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin membawahi beberapa 
kelurahan dan dikepalai seorang Camat. 

 
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda. 

 

11. 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. 

 

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberin 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 guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 

13. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 

tertentu  oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan, sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 
14. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. 

 
15. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan 
pemotong retribusi. 

 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan dari Pemerintah Daerah. 
 
17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut 

Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin 
untuk mendirikan bangunan. 

 

18. Izin Mendirikan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 
yang selanjutnya disingkat IMB bagi MBR adalah pelayanan pemberian 

izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 
badan keringanan pembayaran  atas jasa pelayanan pemberian izin 
untuk mendirikan bangunan rumah tinggal sangat sederhana yang 

merupakan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang 
sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan serta 
diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

 
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 
untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar 
desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan recana 

Tata Ruang Kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, 
yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang 



selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang 

selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-
syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

 
20. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka, yang selanjutnya disingkat IMB 

Berjangka adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga 
yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan 

bangunan sesuai dengan recana Tata Ruang Kota yang berlaku, sesuai 
dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, 
Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien 

Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan 
dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan tersebut dan memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan 

masa sewa lahan dan atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi 
teknis terkait. 

 

21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah …  
 

22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 

angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai 
dasar bangunan dan luas lahan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 

dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
 

23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan 

dan luas lahan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana 
tata bangunan dan lingkungan. 
 

24. Koefisien Ketinggian Bangunanyang selanjutnya disingkat KKBadalah 

angka ketinggian bangunan yang direncanakan sesuai dengan rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
 

25. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah 
angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen 
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
 

26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 

dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

 
27. Garis Sepadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis 

batas yang tidak boleh dilampaui oleh denah dan/atau massa bangunan 
kearah GSJ, samping dan belakang yang ditetapkan dalam rencana kota. 
 

28. Garis Sepadan Pagaryang selanjutnya disingkat GSP adalah garis batas 
luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan pagar yanf ditarik 
pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang ditetapkan dalam 

rencana kota. 
 



29. Bangunan Rumah Tinggal Sangat Sederhana, yang selanjutnya disebut 

Bangunan Rumah Tinggal RS adalah rumah tidak bersusun dengan luas 
lantai bangunan tidak lebih dari 36 m2 yg dibangun diatas tanah kaveling 

tidak lebih dari 54 m2 yang biaya pembangunannya tidak boleh melebihi 
harga satuan per m2 pembangunan rumah dinas yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

 
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi 

untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang 
mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan 
sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air 

yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut 
dalam batas satu pemilikan. 

 

31. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut bangunan induk adalah 
bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan 

sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan 
atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk 
melakukan kegiatannya. 

 

32. Bangunan bukan gedung yang selanjutnya disebut bangunan non 
indukadalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak 
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 

 
33. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat 

dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian 

bbesar konstruksi beton bertulang. 
 

34. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang didirikan dengan 
menggunakan material utama kayu. 

 

35. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu 
sampai dengan 5 tahun. 

 

36. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan 

bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, 
tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian 

bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung 
sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan 
teknis. 

 
37. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau model yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektor dan bentuk usaha tetap. 

 

38. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok 
orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin 



mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan 

gedung fungsi khusus kepada Pemerintah. 
 

39. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, 
kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah 
sebagai pemilik bangunan. 

 
40. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat 

RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 
ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok 
alokasi pemanfaatan ruang (block plan). 

 
41. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, 

adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana 

tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana 
lingkungan serta utilitas umum. 

 
42. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat 

RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 

mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 

 

43. Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang 
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. 
 

44. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat 
penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung. 

 
45. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan 

IMB. 

 
46. Bangunan sudah ada atau dengan sebutan nama lainnya adalah 

pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan 
yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK. 

 

47. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya. 

 
48. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib 

Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi 
atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-
undangan retribusi daerah. 

 
49. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

Wajib Retribusi utuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah 

Daerah. 
 

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

 



51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

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

 
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 
 

53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, 

dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar. 
 

54. 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 
Wali Kota.  

 
55. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau 

Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah dan/atau Wali Kota untuk 

mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.  
 

56. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untk menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
57. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk menghimpun, dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 
 

58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 
ketentuan pidana. 

 
59. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

yang selanjutnya disebut Pinyidik,untuk mencari dan mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

 
BAB II 

PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB 
 

Pasal 2 

 
Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip : 

1. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif; 



2. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu; 

3. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; 
4. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, 

keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan. 
 

Pasal 3 

 
(1) Bagi Pemerintah Daerah pemberian IMB bermanfaat untuk : 

a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan; 
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin 

keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kemudahan; 
c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata 

bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan 

d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan. 
 

(2) Bagi orang pribadi atau badan, memiliki IMB sangat bermanfaat  untuk 
memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan 
jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas. 

 
BAB III 

KEWENANGAN JENIS KEGIATAN IMB 
Bagian Kesatu 
Kewenangan 

 
Pasal 4 

 

(1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan IMB sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 kepada Kepala Dinas dan Camat. 

 
(2) Kewenangan penyelenggaraan IMB yang dilimpahkan kepada Camat 

sebagaimana ayat (1) adalah penyelenggaraan IMB dengan kreteria : 

a. Bangunan berfungsi sebagai rumah tinggal; 
b. Memiliki luas kurang dari 150 M2; dan 

c. Hanya memiliki 1 (satu) lantai. 
 

(3) Pengecualian dalam penyelenggaraan IMB sebagaimana ayat (2) menjadi 
kewenangan Dinas. 

 
(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan: 

a. efisiensi dan efektivitas; 
b. mendekatkan pemberian pelayanan IMB kepada masyarakat; 

c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, 
 dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan. 

 

(5) Dalam melaksanakan kewenangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Dinas dan Camat wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Wali 
Kota secara berkala atau setiap bulan. 

 
Bagian Kedua 

Jenis Kegiatan IMB 
 

Pasal 5 

 
(1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi : 



a. Pembangunan baru; 

b. Bangunan sudah ada; 
c. Rehabilitasi atau renovasi meliputi perbaikan atau perawatan, 

perluasan atau pengurangan; 
d. Pelestarian atau pemugaran; 
e. Balik nama; 

f. Pemisahan; 
g. Perubahan fungsi. 

 
(2) IMB bagi MBR hanya untuk bangunan rumah tinggal sangat sederhana; 
 

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) adalah pemberian 
izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. 

 

BAB IV 

RUANG LINGKUP  

 
Pasal 6 

 

Ruang lingkup Pengaturan mengenai Tata Cara Pengajuan IMB dan Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi IMB meliputi : 

a. Ketentuan Umum; 
b. Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB; 
c. Kewenangan dan Jenis Kegiatan IMB; 

d. Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan; 
e. Persyaratan, Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Permohonan dan Variabel 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

f. Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita 
Acara Penelitian Lapangan Izin Mendirikan Bangunan; 

g. Sanksi; 
h. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 
i. Tata Cara dan Prosedur Penghitungan, Penetapan dan Pembayaran 

Retribusi; 
j. Tata  Caradan  Prosedur Penerbitan dan Penyerahan Izin; 

k. Tata Cara Pemeriksaan; 
l. Tata Cara Penagihan Keterlambatan Retribusi; 
m. Wilayah Pemungutan; 

n. Ketentuan Lain-lain; 
o. Penutup. 

 

BAB V 
KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
Pasal 7 

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan 
wajib memiliki : 
a. IMB dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala 

Dinas atau Camat; 
b. perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang 

sesuai dengan persyaratan teknis; 
 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi : 

a. fungsi bangunan yang dapat dibangun sesuai dengan peruntukan 
kawasan dalam RDTRK/RTRK; 

b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan; 



c. Jumlah lantai/lapis bangunan dibawah permukaan tanah dan KTB 

yang diizinkan (apabila membangun dibawah permukaan tanah); 
d. GSB dan GSP jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan; 

e. KDB maksimum yang diizinkan; 
f. KLB maksimum yang diizinkan; 
g. KDH minimum yang diizinkan; 

h. jaringan utilitas kota; 
i. keterangan lainnya yang terkait.     

 
(3) IMB sebagaimana ayat (1) hanya diberikan pada pribadi atau badan yang 

sesuai dengan kepemilikan tanah; 

 
(4) Atas permohonan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan di 

RDTRK/RTRK wajib melampirkan advis peruntukan dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) teknis; 
 

(5) Permohonan izin tidak dapat diproses apabila : 
a. persyaratan administrasi dan teknis tidak memenuhi; 
b. bangunan baru atau bangunan sudah ada terpotong GSB lebih dari 

30% (tiga puluh persen); 
c. terjadi sengketa kepemilikan tanah.    

 
(6) Pengembang yang melaksanakan pembangunan kawasan perumahan 

bagi MBR wajib membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota 

atau surat penunjukkan dari Wali Kota sebagai pengembang perumahan 
MBR; 
 

(7) Diberikan IMB berjangka untuk konstruksi yang dibangun dilahan sewa 
dan atau sesuai dengan rekomendasi dari OPD teknis terkait;  

 
(8) Besaran biaya pembuatan duplikat Izin Mendirikan Bangunan yang 

dilegalisasikan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang 

atau rusak adalah sebesar 20% (dua puluh  persen) dari nilai retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan dengan melampirkan surat keterangan hilang 

dari instansi berwenang; 
(9) Besaran biaya perubahan fungsi diperhitungkan sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari nilai perhitungan retribusi setelah dirubah fungsinya; 

(10) Besaran biaya balik nama dan pemisahan Izin Mendirikan Bangunan 
Rumah Tinggal diperhitungkan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai 
perhitungan retribusi dari luasan bangunan setelah pemisahan; 

(11) Besaran biaya balik nama dan pemisahan Izin Mendirikan Bangunan 
Non Rumah Tinggal diperhitungkan 50% (lima puluh lima persen) dari 

nilai perhitungan retribusi dari luasan bangunan setelah pemisahan; 
(12) Diberikan keringanan 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang 

dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai 

Negeri Sipil, Pensiunan TNI dan POLRI; 
(13) Diberikan keringanan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 

retribusi yang dibayarkan kepada : 

a. bangunan pendidikan non komersial yang disyahkan oleh badan 
hukum dan/atau diketahui oleh pejabat berwenang; 

b. bangunan keagamaan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat dan 
diketahui oleh pejabat berwenang; 

c. bangunan yang terkena musibah kebakaran dan/atau bencana alam 

yang diketahui oleh pejabat berwenang. 
(14) Diberikan keringanan 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah 

retribusi yang dibayarkan kepada pengembang yang melaksanakan 



pembangunan kawasan perumahan bagi MBR dan diketahui oleh 

walikota; 
(15) Diberikan kemudahan melaksanakan angsuran retribusi IMB bagi Badan 

Usaha yang melakukan investasi di Kota Samarinda; 
(16) Kemudahan retribusi IMB pada ayat (17) meliputi : 

a. angsuran pada tahap pra konstruksi, yaitu angsuran retribusi yang 

dilakukan sebelum dimulainya pembangunan setelah persyaratan 
administrasi dan teknis terpenuhi; 

b. angsuran pada tahap pasca konstruksi, yaitu angsuran retribusi yang 
dilakukan setelah selesainya pembangunan; 

c. angsuran pada tahap operasional, yaitu angsuran retribusi yang 

dilakukan pada saat operasional gedung berlangsung.   
 

BAB VI 

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN 
SERTA VARIABEL RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
Bagian Kesatu 
Persyaratan 

 
Pasal 8 

 
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi jika orang pribadi atau badan akan 

mengajukan permohonan IMB untuk :  

a. Jenis kegiatan pembangunan baru, perubahan fungsi, rehabilitasi 
atau renovasi, adalah : 
1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 

ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 
dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 

2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3) foto copy Kartu Pegawai (PNS, TNI dan POLRI); 
4) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 

satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 
5) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 

6) gambar teknis Arsitektur format A3 (Denah, Tampak Depan, 
Samping Kiri, Tampak Samping Kanan, Potongan Melintang, 
Potongan Memanjang, Denah Sanitasi dan Denah Situasi); 

7) analisa Perhitungan Struktur untuk permohonan pembangunan 
berlantai 2 (dua) keatas; 

8) gambar teknis Struktur format A3 (Denah Struktur Bawah, 

Denah Pembalokan, Denah Penulangan Plat, Detail Struktur 
Bawah dan Detail Struktur Atas) untuk permohonan 

pembangunan baru dan/atau pembangunan penambahan lantai 
yang mempengaruhi struktur bangunan lama; 

9) kontrak Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (khusus bangunan 

pemerintah); 
10) susunan kepanitiaan (khusus bangunan sosial, pendidikan, dan 

keagamaan); 

11) rekomendasi Instansi teknis terkait (untuk bangunan tertentu). 
 

b. Jenis kegiatan bangunan sudah ada, pelestarian atau pemugaran, 
adalah : 
1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 

ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 
dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 

2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 



3) foto copy Kartu Pegawai (PNS, TNI dan POLRI); 

4) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 
satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 

5) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 
6) gambar teknis bangunan (Denah dan Denah Situasi); 
7) foto bangunan; 

8) kontrak Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (khusus bangunan 
pemerintah); 

9) susunan kepanitiaan (khusus bangunan sosial, pendidikan, dan 
keagamaan); 

10) rekomendasi Instansi teknis terkait (untuk bangunan tertentu). 

 
c.  Jenis kegiatan balik nama, pemisahan, adalah : 

1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 

ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 
dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 

2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 

satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 

4) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 
5) IMB asli. 

 
d.  Jenis kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dengan 

fungsi rumah tinggal dan luas kurang dari 150 m2 berlantai 1 (satu), 

adalah : 
1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 

ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 

dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 
2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

3) foto copy Kartu Pegawai (PNS, TNI dan POLRI); 
4) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 

satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 

5) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 
6) gambar teknis Arsitektur format A3 (Denah, Tampak Depan, 

Samping Kiri, Tampak Samping Kanan, Potongan Melintang, 
Potongan Memanjang, Denah Sanitasi dan Denah Situasi). 

 

e.  Jenis kegiatan bangunan sudah ada, pelestarian atau pemugaran 
dengan fungsi rumah tinggal dan luas kurang dari 150 m2 berlantai 1 
(satu), adalah : 

1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 
ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 

dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 
2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3) foto copy Kartu Pegawai (PNS, TNI dan POLRI); 

4) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 
satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 

5) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 

6) gambar teknis bangunan (Denah dan Denah Situasi); 
7) foto bangunan. 

 
f.  Jenis kegiatan balik nama, pemisahan dengan fungsi rumah tinggal 
 dan luas kurang dari 150 m2 berlantai 1 (satu), adalah : 

1) formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan 
ditandatangani oleh pemohon, serta dibubuhi materai cukup 

dan diketahui oleh tetangga, Ketua RW/RT dan Lurah setempat; 



2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

3) foto copy Sertifikat Tanah kepemilikan yang telah dilegalisir oleh 
satuan perangkat/lembaga penerbit kepemilikan tanah; 

4) bukti lunas pembayaran PBB-P2; 
5) IMB asli. 

 

(2) Bentuk Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Permohonan  

Izin Mendirikan Bangunan 
 

Pasal 9 

 
(1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 
ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan atau Camat sesuai 
kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). 

 
(2) Permohonan  sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan berkas yang 

dipersyaratkan sebagaimana Pasal 8. 
 

(3) Pemohon menyerahkan berkas permohonan di Loket Pendaftaran Dinas 

atau di Loket Pendaftaran Kecamatan. 
 

(4) Petugas pendaftaran menerima dan mengagendakan berkas pendaftaran 

pada Sistem IT dan atau Buku Register Pendaftaran. 
 

(5) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. 
 

(6) Apabila berkas persyaratan tidak lengkap, maka Petugas Pendaftaran 

langsung mengembalikan berkas permohonan dimaksud kepada 
Pemohon; 

 
(7) Apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, 

maka Petugas Pendaftaran membuat Tanda Terima Berkas Permohonan 

dan menyerahkannya kepada Pemohon. 
 

(8) Bentuk Sistem IT dan atau Buku Register Pendaftaran  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Walikota ini. 

 
(9) Bentuk Formulir Tanda Terima Berkas Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan Wali Kota ini. 
 

Bagian Ketiga 

Variabel Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
 

Pasal 10 
 

(1) Retribusi dihitung berdasarkan luas bangunan dan variabel retribusi. 

 
(2) Variabel retribusi IMB diklasfikasikan sebagai berikut : 

a. Letak Bangunan yang meliputi :  



1) bangunan ditepi jalan arteri; 

2) bangunan ditepi jalan kolektor primer; 
3) bangunan ditepi jalan kolektor sekunder; 

4) bangunan ditepi jalan lokal;  
5) bangunan ditepi jalan lingkungan lebih dari 3 m termasuk 

perumahan mewah; 

6) bangunan ditepi jalan lingkungan kurang dari 3 m termasuk 
perumahan menengah ke bawah dan bangunan ditepi jalan 

setapak. 
 

b. Guna bangunan yang meliputi : 

1) bangunan peribadatan (diperlukan rekomendasi dari instansi 
terkait); 

2) bangunan pendidikan (kampus, sekolah, kursus, LPK, 

perpustakaan, bengkel latihan kerja, laboratorium pendidikan 
dan sejenisnya); 

3) bangunan pribadi (tunggal, kopel, bertingkat); 
4) bangunan olahraga (stadion, GOR, gymnasium, lapangan 

indoor/outdoor, fitness, sanggar senam dan 

sejenisnya/diperlukan rekomendasi dari instansi terkait); 
5) bangunan pasartradisional/pasar rakyat (diperlukan rekomendasi 

dari instansi terkait); 
6) bangunan perkantoran (swasta, travel, pertambangan, pemancar, 

studio, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya); 

7) bangunan kesenian dan rekreasi (galeri, foto/gambar pameran 
seni, tempat hiburan/kesenian, taman budaya, museum dan 
sejenisnya); 

8) bangunan kantor pos, pegadaian; 
9) bangunan perbankan (bank, BPR, lembaga keuangan, pasar 

bursa, money changer dan sejenisnya); 
10) bangunan pertemuan (restoran, bioskop, gedung pertunjukan, 

rumah makan, bar, kafe, pelabuhan, bandara, terminal dan 

sejenisnya/dengan melampirkan rekomendasi dari instansi teknis 
terkait); 

11) bangunan industri(gudang, workshop, bengkel, pabrik, galangan 
kapal dan sejenisnya/diperlukan rekomendasi dari instansi 
terkait); 

12) bangunan campuran (industri rumah tangga, rumah bengkel, 
rumah gudang, rumah pemancar, rumah kos, dam sejenisnya 
selain ruko/rukan); 

13) bangunan perniagaan/perdagangan, pertokoan, ruko/rukan, 
perbelanjaan, swalayan, mal, minimarket, SPBU, kantor 

showroom, servis, bengkel dan sejenisnya/diperlukan 
rekomendasi dari instansi terkait); 

14) bangunan perhotelan (hotel, guest house, cottage, homestay, 

penginapan dan sejenisnya selain kos-kosan untuk mahasiswa 
dan MBR/diperlukan rekomendasi dari instansi terkait); 

15) bangunan kesehatan (rumah sakit, rumah bersalin, balai 

pengobatan, klinik, laboratorium kesehatan, apotik dan 
sejenisnya/diperlukan rekomendasi dari instansi terkait); 

16) bangunan bukan gedung (billboard, menara telekomunikasi,green 
field, roof top, mono pole tower, bangunan jaringan utilitas kota 
dan lain-lain/diperlukan rekomendasi dari instansi terkait); 

17) bangunan dengan fungsi tertentu (helipad, landasan peti kemas, 
lift, jembatan penghubung antar gedung dan lain-lain/diperlukan 

rekomendasi dari instansi terkait); 



 

c. Tingkat Bangunan meliputi : 
1) bangunan satu lantai; 

2) bangunan dua sampai empat lantai; 
3) bangunan lima sampai delapan lantai; 
4) dan bangunan sembilan lantai keatas. 

 
d. Zona Kota meliputi : 

1) bangunan di pusat kota; 
2) bangunan di wilayah penunjang pusat kota; 
3) bangunan di wilayah transisi; dan 

4) bangunan di pinggiran kota. 
 

e. Konstruksi Bangunan meliputi : 

1) bangunan permanen; 
2) bangunan semi permanen; dan 

3) bangunan non permanen. 
 

(3) Penghitungan Retribusi berdasarkan luas bangunan sebagaimana ayat (1) 

tidak berlaku untuk : 
a. bangunan SPBU; 

b. tangki penyimpan bahan bakar; 
c. menara; 
d. lift; 

e. pelabuhan; 
f. anjungan tunai mandiri; 
g. silo; 

h. telepon umum; 
i. helipad; 

j. jembatan penyeberangan; dan 
k. bangunan sejenisnya. 

 

(4) Penghitungan retribusi untuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diperhitungkan berdasarkan variabel retribusi dan Rencana Anggaran 

Biaya Konstruksi. 
 

BAB VII 

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN  

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
Pasal 11 

 
(1) Petugas Pendaftaran meneruskan berkas permohonan yang dinyatakan 

lengkap secara administrasi sebagaimana Pasal 9 ayat (7) kepada Tim 

Verifikasi (baik pelayanan di Dinas maupun di Kecamatan) untuk 
diproses sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; 
 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang 
untuk: 

a. memberikan konsultasi administrasi dan teknis perihal permohonan 
izin; 

b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis permohonan izin; 

c. melakukan fasilitasi penerbitan surat tugas Tim Petugas Lapangan; 
d. melakukan penghitungan besarnya jumlah Retribusi. 
 



(3) Atas permohonan izin yang diterima, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan atau Camat menetapkan Tim Petugas Lapangan 
melalui keputusan Kepala Dinas atau Camat guna melakukan penelitian 

fisik teknis di lapangan; 
 

(4) Penelitian fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja setelah 
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas atau 

Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 

(5) Hasil penelitian fisik di lapangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara 
Penelitian Lapangan; 

 

(6) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diadakan penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, maka dibuat surat penolakan izin yang 
ditujukan kepada pemohon dan ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui 
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan atau Camat; 

 

(7) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai 
dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

 
(8) Tim Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi 

wewenang untuk : 

a. melakukan penelitian dan  penilaian kelayakan teknis permohonan 
Izin dalam hal kesesuaian terhadap GSB, GSP, fungsi bangunan, 
KDB, KLB, KKB, KTB dan KDH; 

b. membuat Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan kondisi lapangan 
yang diketahui oleh pemohon; 

c. membuat Berita Acara Penelitian Lapangan berdasarkan Berita Acara 
Pemeriksaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.  

 

(9) Tim Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berjumlah 
11 (sebelas) orang yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pelayanan 
Perizinan; 

 
(10) Bentuk Form Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini; 
 

(11) Bentuk Form Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) huruf c tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini. 
 

BAB VIII 
SANKSI 

 

Pasal 12 
 

(1) Pemilik IMB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi tertulis. 
 

(2) Kepala Dinas atau Camat memberikan peringatan tertulis sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari kalender. 

 



(3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan 

tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, 
dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan. 

 
(4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan 

paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan 

tertulis ketiga diterima. 
 

(5) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan 
pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran yang 
dilakukan. 

 
(6) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan 

kegiatan pembangunan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 

pembangunan dan pembekuan IMB. 
 

(7) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 
14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi. 

 
(8) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian 

sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, 
pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan. 

 
(9) Pembongkaran dilakukan oleh OPD yang berwenang melakukan 

penertiban bangunan terkait. 
 

(10) Surat peringatan sebagaimana ayat (2), surat sanksi pembatasan 
kegiatan pembangunan sebagaimana ayat (5), surat sanksi penghentian 

sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana ayat (6), 
surat sanksi penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB 
sebagaimana ayat (8) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota 

ini. 
 

BAB IX 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal 13 
 

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas kegiatan Pemerintah 

Daerah dalam pemberian IMB. 
 

Pasal 14 
 

(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin mendirikan suatu bangunan. 

 
(2) Pemberian izin sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan, 

desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap 
memperhatikan KDB, KLB, KKB serta pengawasan penggunaan 

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 
 

 
 



Pasal 15 

 
Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin 

untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah. 
 

BAB X 

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENETAPAN DAN 
PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara dan Prosedur Penghitungan 

 
Pasal 16 

 

(1) Tim Verifikasi melakukan penghitungan besarnya jumlah Retribusi IMB 
berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan yang telah ditandatangani 

oleh Tim Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Bidang Pelayanan 
Perizinan atau Camat. 
 

(2) Perhitungan besarnya retribusi dilakukan dengan formulasi sebagai 
berikut : 

R = Pr x L x H 
 

Keterangan : 

R = Retribusi IMB 
Pr = Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x 

   Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x 

   Prosentase Konstruksi Bangunan 
L  = Luas Lantai Bangunan 

H = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku 
 

Prosentase bangunan meliputi : 

 
a. Prosentase Letak Bangunan 

 

1 Bangunan ditepi Jalan Arteri 1,45

2 Bangunan ditepi Jalan Kolektor Primer 1,30

3 Bangunan ditepi Jalan Kolektor Sekunder 1,15

4 Bangunan ditepi Jalan Lokal 1,00

5 Bangunan ditepi Jalan Lingkungan > 3 m 0,75

6 Bangunan ditepi Jalan Lingkungan < 3 m 0,50

 
b. Prosentase Guna Bangunan 

 

 1 Bangunan Peribadatan 1,00

2 Bangunan Pendidikan 1,00

3 Bangunan kesehatan 1,50

4 Bangunan Pribadi/RTT 1,00

5 Bangunan Olahraga 1,50

6 Bangunan Kesenian dan Rekreasi 1,50

7 Bangunan Kantor dan Pegadaian 1,50

8 Bangunan Pasar Tradisional 1,75

9 Bangunan Perkantoran 1,75

10 Bangunan Campuran 2,00

11 Bangunan Perbankan 2,50

12 Bangunan Perniagaan/Perdagangan 2,50

13 Bangunan Industri 2,50

14 Bangunan Perhotelan 2,50

15 Bangunan Pertemuan 2,50

16 Bangunan Bukan Gedung 3,50

17 Bangunan dengan fungsi tertentu 3,50



 

c. Prosentase Tingkat Bangunan 
 

1 Bangunan Satu Lantai 1,00

2 Bangunan Dua sampai Empat Lantai 1,25

3 Bangunan Lima sampai Delapan Lantai 1,50

4 Bangunan Sembilan lantai keatas 2,00  
 

d. Prosentase Zona Kota 

 
1 Pusat Kota 1,50

2 Penunjang Pusat Kota 1,00

3 Transisi 0,75

3 Pinggiran Kota 0,50

 
e. Prosentase Konstruksi Bangunan 

 

Konstruksi Bangunan Lantai 1 Lantai 2-4 Lantai 5-8 Lantai 9 keatas

1 Bangunan Permanen 1,00 1,25 1,50 2,00

2 Bangunan Semi Permanen 0,50 0,63 0,75 1,00

3 Bangunan Non Permanen 0,25 0,32 0,38 0,50

 
(3) Harga Dasar Satuan Bangunan ditentukan sebagai berikut : 

a. Harga Dasar Bangunan Induk  
- Bangunan Permanen Rp. 1.500.000,00/m2 

- Bangunan Semi Permanen Rp. 900.000,00/m2 
- Bangunan Non Permanen Rp. 700.000,00/m2 

 

b. Harga Dasar Bangunan Non Induk  
- Bangunan Permanen Rp. 900.000,00/m2 

- Bangunan Semi Permanen Rp. 450.000,00/m2 
- Bangunan Non Permanen Rp. 400.000,00/m2 

 

(4) Perhitungan untuk bangunan bukan gedung dan sejenisnya ditentukan 
dengan formulasi sebagai berikut : 
R = Pr x RAB 

 
Keterangan : 

R = Retribusi IMB 
Pr = Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x 
   Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x 

   Prosentase Konstruksi Bangunan 
RAB = Rencana Anggaran Biaya yang mendapat verifikasi dari 

   OPD Terkait dan /atau Konsultan Independen. 
 

(5) Untuk bangunan bukan gedung berupa menara Tower dihitung dengan 

satuan unit sebagai berikut : 
a. untuk ketinggian 5 meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan 

 tersebut dan pertambahannya; 

b. untuk ketinggian lebih dari 5 meter sampai dengan 10 meter 
 diperhitungkan 2 unit; 

c. ketinggian lebih dari 10 meter sampai dengan 15 meter 
 diperhitungkan 3 unit dan seterusnya, dengan formulasi sebagai 
 berikut : 

R = Pr x RAB 



 

Keterangan : 
R = Retribusi IMB 

Pr = Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x 
   Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x 
   Prosentase Konstruksi Bangunan 

RAB = Rencana Anggaran Biaya yang mendapat verifikasi dari 
   OPD Terkait dan /atau Konsultan Independen, dimana 

   koefisien kelas jalan dihitung mulai dari Jalan Utama  
   (Kolektor Primer) bukan pada posisi titik bangunan. 

 

(6) Hasil penghitungan besarnya retribusi dituangkan dalam Nota 
Perhitungan Retribusi guna disampaikan kepada Kepala Dinas atau 
Camat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besarnya 

Retribusi yang harus dibayarkan oleh Pemohon. 
 

Bagian Kedua 
Penetapan 

 

Pasal 17 
 

(1) Atas pertimbangan Nota Perhitungan sebagaimana Pasal 16 ayat (6), 
Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan atau Camat 
menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayarkan dengan 

menggunakan media SKRD dan menyampaikannya kepada Pemohon. 
 
(2) Bentuk Formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini. 
 

Bagian Ketiga 
Pembayaran 

 

Pasal 18 
 

(1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan menggunakan SKRD, STRD, 
SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Surat Keputusan Banding yang telah diterbitkan. 
 

(2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan ke Kas Daerah melalui 
Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah saat terutangnya Retribusi yang tercantum pada format 

sebagaimana ayat (1). 
 

(3) Setelah menerima SKRD Wajib Retribusi dapat membayar atau 
menyetorkan uang senilai yang tertera pada SKRD pada loket tempat 
pembayaran terdekat yang ditunjuk oleh Walikota paling lama …… hari 

sejak diterbitkannya SKRD. 
 

(4) Sebagai bukti telah lunas pembayaran Retribusi terutang, Wajib 
Retribusi memperoleh SSRD atau dokumen sah lainnya yang telah 

divalidasi oleh pihak Bank. 
 

(5) Apabila pembayaran masa Retribusi terutang dilakukan setelah jatuh 

tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untuk  jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 



empat) bulan, dan akan dilakukan penagihan dengan menggunakan 

media STRD. 
 

(6) Wajib Retribusi juga dapat menyetorkan Retribusi yang terutang secara 
non tunai dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki perbankan, antara 
lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau fasilitas lain ke rekening kas 

daerah dengan Kode Rekening : …. 
 

(7) Pada hari kerja berikutnya bukti transfer atau struk ATM atau bukti 
transaksi perbankan lainnya sebagai lampiran SKRD, dibawa ke Loket 
tempat pembayaran Bank yang telah ditunjuk oleh Walikota guna 

diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti 
lunas pembayaran Retribusi terutang. 
 

(10) Bentuk Formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini. 

 

(11) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi salah satu 
persyaratan yang wajib dipertimbangkan oleh Kepala Dinas atau Camat 
guna menerbitkan Surat IMB. 

 
Pasal 19 

 
(1) Guna sinkronisasi pendapatan asli daerah, duplikasi SSRD harus 

disampaikan kepada BAPENDA dilampiri dengan SKRD yang telah 

diterbitkan oleh Dinas atau Kecamatan. 
 
(2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran 
dan/atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 
BAB XI 

TATA  CARA DAN  PROSEDUR PENERBITAN DAN PENYERAHAN IMB 

 
Bagian Kesatu 

 Penerbitan dan Penyerahan IMB di Dinas 
 

Pasal 20 

 
(1) Setelah dilakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi, 

Bendahara Penerima Dinas mengambil SSRD di bank tempat 

pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang kemudian SSRD 
diberikan kepada Tim Produksi. 

 
(2) Tim Produksi melakukan penerbitan Draft Surat IMB dan melakukan 

verifikasi ulang data pemohon. 

 
(3) Tim Produksi membuat paraf verifikasi Sekretaris, Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Perizinan pada Draft Surat IMB 

yang ditujukan ke Kepala Dinas. 
 

(4) Kepala Bidang dan Sekretaris melakukan verifikasi akhir secara 
berjenjang pada draft Surat IMB. 
 

(5) Kepala Dinas menandatangani Surat IMB. 
 



(6) Tim Produksi melakukan registrasi Surat IMB yang telah ditandatangani 

oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada Petugas Pengambilan. 
 

(7) Petugas Pengambilan menyerahkan Surat IMB kepada Pemohon dengan 
meminta pemohon menunjukkan SSRD yang telah divalidasi. 
 

Bagian Kedua 
 Penerbitan dan Penyerahan IMB di Camat 

 
Pasal 21 

 

(1) Setelah dilakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi, 
Bendahara Penerima Camat mengambil SSRD dibank tempat 
pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang kemudian SSRD 

diberikan kepada Tim Produksi. (Wajib Retribusi yang telah melakukan 
pembayaran Retribusi yang terutang membawa SSRD ke loket pelayanan 

Kecamatan). 
 

(2) Petugas loket pelayanan di Kecamatan menyerahkan SSRD ke 

Bendahara Penerima Kecamatan guna diverifikasi atas SKRD yang telah 
diterbitkan. 

 
(3) Bendahara penerima Kecamatan menyerahkan SSRD yang telah 

diverifikasi atas SKRD senagaimana ayat (2) diserahkan kepada Tim 

Produksi. 
 

(4) Tim Produksi melakukan penerbitan Draft Surat IMB dan melakukan 

verifikasi ulang data pemohon. 
 

(5) Tim Produksi membuat paraf verifikasi Sekretaris Camat, Kepala Seksi 
….. pada Draft Surat IMB yang ditujukan ke Camat. 

 

(6) Kepala Seksi ……. dan Sekretaris melakukan verifikasi akhir pada draft 
Surat IMB. 

 
(7) Camat menandatangani Surat IMB. 
 

(8) Tim Produksi melakukan registrasi Surat IMB yang telah ditandatangani 
oleh Camat dan menyerahkannya kepada Petugas Pengambilan. 

 

(9) Petugas Pengambilan menyerahkan Surat IMB kepada Pemohon dengan 
meminta pemohon menunjukkan SSRD yang telah divalidasi. 

 
Pasal 22 

 

Bentuk Formulir Surat IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 
21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini. 
 

BAB XII 
TATA CARA PEMERIKSAAN 

 
Pasal 23 

 

(1) Tata cara pemeriksaan kepatuhan perizinan dilaksanakan melalui 
prosedur sebagai berikut : 



a. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

atau Camat melakukan kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan 
fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan 

bangunan selama proses pra dan pasca pembangunan; 
b. guna mendukung kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud 

huruf a, Kepala Dinas atau Camat membentuk dan menugaskan Tim 

Pemeriksa yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pengawas dan 
Pengendalian atau Camat untuk melakukan verifikasi lapangan; 

c. hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Pengawasan dan Pengendalian yang dibuat rangkap 2 (dua) serta 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan pemilik bangunan; 

d. dalam hal pemilik bangunan tidak bersedia menandatangani Berita 
Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian, maka lembar 
kedua dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh 

Tim Pemeriksa ditinggal di lokasi dan pemilik bangunan dianggap 
telah mengetahui dan menyetujui hasil verifikasi lapangan; 

e. tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada 
Kepala Dinas atau Camat; 

f. Kepala Dinas atau Camat menyampaikan laporan secara periodik dan 

komprehensif berkenaan dengan penerbitan IMB dan pembayaran 
retribusinya kepada Walikota. 

 
(2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota 

ini. 
 

BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN KETERLAMBATAN RETRIBUSI 
 

Pasal 24 
 

(1) Dalam hal retribusi 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; 
 

(2) Penagihan retribusi sebagaimana ayat (1) didahului dengan menerbitkan 

Surat Teguran/Surat Peringatan; 
 

(3) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok 
retribusi terutang; 

 
(4) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% 

(empat puluh delapan persen); 
 
(5) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan 

atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala 
Dinas atau Camat wajib menyampaikan surat teguran dan/atau surat 

peringatan, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) 
hari kalender; 

 

(6) Dalam hal telah mendapat teguran dan/atau peringatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau Camat wajib menyampaikan 

laporan kepada Wali Kota; 



 

(7) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau Camat, Wali Kota melalui 
pejabat yang ditunjuk dapat melakukan upaya paksa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XIV 

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI 

 
Pasal 25 

 

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan 
retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya. 
 

(2) Keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib retribusi. 
 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan dengan melihat 
fungsi objek retribusi. 
 

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan 

retribusi serta sanksinya akan diatur dalam Peraturan Walikota 
tersendiri. 

 

BAB XV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 26 
 

Retribusi IMB yang terutang dipungut di daerah. 

 
BAB XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 27 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan 

Wali Kota.  
 

BAB XVII 
PENUTUP 

 

Pasal 28 
 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 
 

             Ditetapkan diSamarinda 

    pada tanggal 
    WALIKOTA SAMARINDA, 

 
      Ttd 
 



       H. SYAHARIE  JA’ANG 

 
Diundangkan diSamarinda 

Pada tanggal    
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
  

          ttd   
 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN          NOMOR  
 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan 

aslinya 
Sekretariat Daerah Kota 

Samarinda 

Kepala Bagian Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


