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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

RANCANGAN 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR …… TAHUN …… 

 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH 

WALI KOTA SAMARINDA 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 70 ayat (4) Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha, Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota 
tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan 

dan Pembebasan Retribusi  Daerah. 
Mengingat : 1. 

 

2. 
 

 
 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

4. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang 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); 

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 
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). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan(Lembaran Negara 

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

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); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar 
AkutansiPemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 
Nomor .....); 
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 

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

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 02); 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 11); 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2011tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran 

Daerah Tahun 2016 Nomor 10); 
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 04); 
Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Tahun 2012 Nomor 34); 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
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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 Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 

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

6. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat OPD Pemungut Retribusi Daerah adalah organisasi 
atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali 

Kota dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah, 
termasuk Kecamatan. 

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat Kepala OPD Pemungut Retribusi Daerah 
adalahKepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan 

pemungutan Retribusi Daerah, termasuk Camat. 
8. Camat adalah Kepala Pemerintahan Daerah dibawah Bupati/Walikota yang 

mengepalai Kecamatan. 
9. Kecamatan atauyangdisebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. 

10. Badan adalah 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 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. 
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda. 

12. RetribusiDaerah 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. 
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi. 
14. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

15. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh Pihak Swasta. 

16. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksdukan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan  
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pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

17. 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. 
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum. 

20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

21. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan 
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terutang. 

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 Wali Kota.  
25. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi 

yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya. 
26. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar Wajib Retribusi yang 

dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam 

laporan keuangan. 
27. 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 administratif, dan 

jumlah Retribusi yang masih harus dibayar. 
28. 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. 

29. Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah program yang 

dirancang dan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

30. Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan. 
31. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. 
32. Dana Investasi Real Estateyang selanjutnya disingkat DIRE adalah wadah 

yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal 
untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan 
dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas. 

33. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah ..... 
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34. Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. 
35. Ekonomi Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan 

usaha yang memenuhi kreteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. 

36. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah sebuah 
usaha kecil yang berdiri sendiri serta memiliki kekayaan bersih paling 
banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

37. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan 
bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 
38. Fungsi Sosial adalah pemanfaatan objek Retribusi guna kepentingan sosial 

yang dalam pelaksanaannya Wajib Retribusi tidak memiliki alokasi anggaran 

tetap untuk membiayai kegiatan tersebut. 
39. Fungsi keagamaan adalah pemanfaatan objek Retribusi yang semata-mata 

untuk kepentingan keagamaan, seperti perayaan halal bi halal, maulid Nabi, 
natal bersama, dan lain-lain. 

40. Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang adalah Dinas, Badan, 

Organisasi/Lembaga pada Pemerintah atau Pemerintah daerah yang karena 
tugasnya diberi kewenangan untuk menerbitkan dokumen yang dibutuhkan 
oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan yang berkenaan dengan 

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis. 
 

Pasal 2 
 

(1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk : 
a. Mengatur tata cara dalam pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan Retribusi; 

b. Menjadi acuan bagi OPD pemungut Retribusi dalam pelaksanaan  
pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi. 

 
(2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan Retribusi bertujuan untuk : 

a. Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan 
Retribusi; 

b. Memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban 

membayar utang  Retribusinya; 
c. Memberikan kejelasan kepada OPD pemungut Retribusi dan Wajib 

Retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan 
Retribusi; 

d. Meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian keringanan, pengurangan 

dan pembebasanRetribusi. 
 

Pasal 3 
 

(1) Ruang lingkup pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan 

Retribusi meliputi : 
a. Ketentuan Umum; 
b. Pendelegasian Kewenangan; 

c. Persyaratan Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan 
Retribusi; 
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d. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan 

Retribusi; 
e. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; 

f. Ketentuan Penutup. 
 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
 

Pasal 4 

 
(1) Atas permohonan  Wajib Retribusi atau tanpa permohonan Wajib Retribusi 

Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan 
Retribusi. 
 

(2) Walikota mendelegasikan kewenangannyadalam memberikan keringanan 
Retribusi sebagaimana ayat (1) kepada OPD Pemungut Retribusi. 

 
(3) Kewenangan pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi 

sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

a. kewenangan Wali Kota untuk nilai pokok ketetapan diatas Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dituangkan dalam Surat 
Keputusan Wali Kota; 

b. kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala OPD Pemungut 
Retribusiuntuk nilai pokok ketetapan sebesar hingga Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala 
OPD Pemungut Retribusi; 

 

(4) Permohonankeringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi 

sebagaimana ayat (1) dapat diajukan terhadap Retribusi yang telah 
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang 
diterbitkan oleh OPD Pemungut Retribusi.  

 
(5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan 

permohonan keringanan, tidak dapat diajukan pengurangan dan/atau 
sebaliknya. 

 

(6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan 

permohonan pembebasan retribusi, Wali Kota dapat memberikan suatu 
keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi. 

 
(7) Dalam pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana ayat 

(3) huruf aWali Kota sesuai kewenangannya dapat meminta pertimbangan 

kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi. 
 

Pasal 5 
 

(1) Keringanan retribusi sebagaimana Pasal 4 ayat (2) diberikan dalam bentuk : 
a. Angsuran pembayaran retribusi; 

b. Penundaan jatuh tempo pembayaran retribusi. 
 
(2) Pengurangan retribusi sebagaimana Pasal 4 ayat (3) diberikan dalam bentuk 

pengurangan terhadap pokok retribusiyang terutang atau sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi yang 

terutang. 
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(3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran 

ketetapan Retribusi. 
 

Pasal 6 
 
(1) Pemberian keringanan dan penguranganRetribusi sebagaimana Pasal 4 ayat 

(1) diberikan dengan mempertimbangkan: 
a. kemampuan Wajib Retribusi; 
b. kondisi tertentu Wajib Retribusi; 

c. program Wajib Retribusi dalam mendukung kebijakan Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

(2) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diberikan 

dengan mempertimbangkan : 
a. kondisi objek Retribusi;  

b. fungsi objek Retribusi;  
c. program Wajib Retribusi dalam mendukung kebijakan Pemerintah 
 dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-

 undangan yang berlaku. 
 
(3) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusidengan 

mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan kondisi tertentu Wajib 
Retribusi sebagaimana ayat (1) huruf a dan b ditetapkan antara lain : 

a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia namun  
meninggalkan harta warisan dan  mempunyai ahli waris; 

b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusitertimpa musibah yang 

mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya; 
c. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang 

dilakukannya paling lama 6 (enam) bulan dan telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

d. Wajib Retribusi  terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan 

kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari OPD yang 
berwenang, namun tidak mempengaruhi aktivitas usaha yang 
dimilikinya; 

e. Wajib Retribusiberpartisipasi guna mendukung program pemerintah 
melalui CSR dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai out-put CSR 
yang telah diberikan; 

f. Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi 
tidak akan mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya; 

g. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan 
pembayaran Retribusi atau dengan telah diterbitkannya SKRDKB 

sehingga dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha yang 
dimilikinya. 

 

(4) Pemberian pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan kondisi 
objekRetribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf aadalah : 
a. objek retribusi terkena bencana;  

b. objek retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar 
biasa. 

 
(5) Pemberian pembebasan Retribusi dengan mempertimbangan fungsi objek 

Retribusisebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah :  

a. objek Retribusi digunakan untuk fungsi sosial; 
b. objek Retribusi digunakan untuk fungsi keagamaan; 
c. objek Retribusi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

agenda Pemerintah Daerah; 
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d. objek Retribusi digunakan oleh orang pribadi atau badan selain 

Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang 
memperoleh rekomendasi dari Wali Kota; 

 
(6) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan 

mempertimbangan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagaimana ayat (1) huruf c dan 
ayat (2) huruf cadalah :  
a. Wajib Retribusi  adalah pelaku usaha dengan skema nirlaba;  

b. Wajib Retribusi adalah pelaku usaha dengan kreteria usaha kecil 
menengah; 

c. Wajib Retribusi adalah pelaku usaha yang akan melakukan investasi di 
daerah;  

d. Objek Retribusi dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah, seperti: MBR, KIK-DIRE, pembibitan atlit-atlit muda, 
promosi budaya dan wisata daerah. 

 
BAB III 

PERSYARATAN PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN  

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal7 

 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan 

dan pembebasan Retribusisebagaimana Pasal 4 ayat (1) kepada Wali Kota 
melalui Kepala OPD Pemungut Retribusi. 
 

(2) Pengajuan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
pelaksanaan penagihan retribusi. 

 
(3) Wajib Retribusi yang akan mengajukan permohonansebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus membayar sebesar 30 % (tiga puluh persen persen) dari 

besaran ketetapan Retribusi terutang. 
 

(4) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai 

alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan  sebagai berikut : 
a. Untuk Wajib Retribusi Badan : 

1) surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian 
Badan usaha yang telah dilegalisir oleh Pejabat/instansi yang 
berwenang; 

2) fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
3) fotocopy SSRD yang telah dibayarkan; 
4) laporan keuangan perusahaan dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan serta telah diaudit oleh auditor independen; 
5) surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 

6) dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan 
keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi. 

 

b. Untuk Wajib Retribusi orang pribadi : 
1) fotocopy KTP; 

2) surat kuasa bermateri cukup dari Wajib Retribusi apabila 
pengurusannya dikuasakan; 

3) foto copy KTP yang diberi kuasa; 

4) fotocopy SKRD; 
5) fotocopy SSRD yang telah dibayarkan; 
6) dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan 

pengajuankeringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi. 
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BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN 
 DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemberian Keringanan 

 
Pasal 8 
  

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala OPD Pemungut 
Retribusi, atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk memberikan keringanan dalam 
bentuk mengangsur atau menunda jatuh tempo pembayaran retribusi yang 
terutang dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, atau menolak untuk 
memberikan keringanan baik dalam bentuk mengangsur atau menunda jatuh 

tempo pembayaran retribusi. 
  

Pasal 9 

 
Tata cara pembayaran angsuran Retribusi terutang sebagaimana Pasal 
8dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, dapat 
mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala OPD Pemungut 
Retribusi, disertai rincian utang retribusi untuk masa retribusi atau tahun 
retribusi, masa angsuran dan besarnya angsuran dengan alasan yang jelas 

dengan melampirkan dokumen sebagaimana Pasal 7 ayat (4). 
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterimadi 

loket pelayanan OPDPemungut Retribusipaling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
jatuh tempo pembayaran yang ditentukan; 

c. Atas permohonan sebagaimana huruf b, Kepala OPDPemungut Retribusi 

memberikan disposisi kepada Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan 
dengan pelayanan retribusi; 

d. Atas disposisi Kepala OPDPemungut Retribusi,  Kepala Bidang atau Pejabat 

yang berkenaandapat melakukan pemeriksaan dan penelitian paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan 

benar. 
e. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian, OPD Pemungut Retribusi 

dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen 

penunjang selain yang dipersyaratkan, serta dapat mengikutsertakan OPD 
lain yang terkait. 

f. Hasil pemeriksaan dan penelitian menjadi dasar untuk pengajuan telaahan 

staf ke Kepala OPD Pemungut Retribusi.  
g. Telaahan staf disampaikan kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi secara 

berjenjang guna memperoleh advice tindaklanjut. 
h. AdviceKepala OPD Pemungut Retribusi atas permohonan sebagaimana huruf 

b, dapat diberikan berupa : 
1. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran sesuai 

dengan permohonan Wajib Retribusi; 

2. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran  sesuai 
dengan pertimbangan Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan 

dengan Retribusi; 
3. Menolak permohonan Wajib Retribusi. 

 

 
 
 



10 
 

 

 
 
i. Jika advice terhadappermohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan staf sebagaimana huruf gdisetujui Kepala OPD Pemungut Retribusi, 
maka akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala OPD 

Pemungut Retribusitentang Pembayaran Retribusi Secara Angsuran; 
j. Jika advice terhadappermohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan staf sebagaimana huruf g tidak disetujui Kepala OPD Pemungut 
Retribusi, maka Kepala OPD Pemungut Retribusi akan memberikan jawaban 
secara tertulis kepada Wajib Retribusi yang menerangkan bahwa 

permohonan angsuran ditolak, dan dianjurkan untuk segera melakukan 
pembayaran agar terhindar dari sanksi denda sesuai ketentuan; 

k. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali 

angsuran dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal  
Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala OPDPemungut 

Retribusi, berdasarkan alasan Wajib Retribusi yang dapat diterima; 
l. Dalam waktu6 (enam) bulankerja Kepala OPDPemungut Retribusi harus 

memberikan jawaban atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Wajib 

Retribusi. 
m. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan  kerja sebagaimana dimaksud huruf l, 

telah terlampaui dan Kepala OPDPemungut Retribusitidak menerbitkan surat 

keputusan, maka permohonan dianggap disetujui sesuai dengan 
permohonan Wajib Retribusi, dan Kepala OPD Pemungut Retribusisegera 

menerbitkan suratkeputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 6 (enam) bulan 
kerjatersebut berakhir. 

n. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut: 
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa 

angsuran; 
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa 

retribusi yang belum atau akan diangsur dengan pokok retribusi  

angsuran; 
3. pokok retribusi angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah retribusi 

terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 
sebesar 2% (dua persen); 

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok 
retribusi angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). 

p. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat 

dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; 
q. Lamanya angsuran dan besarnya angsuran ditambah bunga 2 % (dua 

persen) per-bulan dituangkan dalam Keputusan Kepala OPD Pemungut 
Retribusi; 

r. Atas Keputusan angsuran sebagaimana huruf q, Kepala OPD Pemungut 

Retribusimelalui Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan menerbitkan 
STRD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, atau pada tanggal 
pembayaran. 

s. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat dilampaui dalam 
hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi 

sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang Retribusi tepat pada 
waktunya, yang dibuktikan dengan surat dari OPD yang berwenang. 

t. Pengawasan terhadap waktu penyetoran angsuran hingga angsuran berakhir 

menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang  atau Pejabat yang 
menangani retribusi. 

u. Keputusan sebagaimana dimaksud pada hurufq bersifat final dan 
tidak dapat diajukan sebagai keberatan. 
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Pasal 10 

 
Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat melakukan angsuran dengan 

menyesuaikan tahap pembangunan yang dilakukan, 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.     

 
Pasal 11 

 

Tata cara pemberian penundaan jatuh tempo waktu pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Retribusi yang akan melakukan penundaan jatuh tempo waktu 
pembayaran retribusi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui 

Kepala OPD Pemungut Retribusi, disertai rincian utang retribusi untuk masa 
retribusi atau tahun retribusi, lamanya waktu penundaan jatuh tempo 
dengan alasan yang jelas dengan melampirkan dokumen sebagaimana Pasal 

7 ayat (4). 
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterimadi 

loket pelayanan OPDPemungut Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
jatuh tempo pembayaran yang ditentukan; 

c. Atas permohonan sebagaimana huruf b, Kepala OPDPemungut Retribusi 

memberikan disposisi kepada Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan 
dengan pelayanan retribusi; 

d. Atas disposisi Kepala OPD Pemungut Retribusi, Kepala Bidang atau Pejabat 
yang berkenaan dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan 

benar. 
e. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian OPD Pemungut Retribusi 

dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen 

penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat mengikutsertakan OPD 
lain yang terkait. 

f. Hasil pemeriksaan dan penelitian menjadi dasar untuk pengajuan telaahan 
staf ke Kepala OPD Pemungut Retribusi.  

g. Telaahan staf disampaikan kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi secara 

berjenjang guna memperoleh advice tindaklanjut. 
h. AdviceKepala OPD Pemungut Retribusi atas permohonan sebagaimana huruf 

a, dapat diberikan berupa : 
1. Menyetujui jangka waktu penundaan jatuh tempo sesuai dengan 

permohonan Wajib Retribusi; 

2. Menyetujui jangka waktu penundaan jatuh tempo sesuai dengan 
pertimbangan Kepala Bidang atau pejabat yang berkenaan dengan  

Retribusi; 
3. Menolak permohonan Wajib Retribusi. 

i. Jika advice terhadappermohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan staf sebagaimana huruf g disetujui Kepala OPD Pemungut 
Retribusi, maka akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala 

OPD Pemungut Retribusitentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran 
Retribusi; 
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j. Jika advice terhadappermohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan staf sebagaimana huruf g tidak disetujui Kepala OPD Pemungut 
Retribusi, maka Kepala OPDPemungut Retribusi akan memberikan jawaban 

secara tertulis kepada Wajib Retribusi yang menerangkan bahwa 
permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran ditolak, dan dianjurkan 
untuk segera melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi denda 

sesuai ketentuan; 
k. Penundaan jatuh tempo waktu pembayaran retribusi terutang  diberikan 

paling lama untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal  Keputusan 
Penundaan Jatuh Tempo Waktu Pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh  
Kepala OPDPemungut Retribusi, berdasarkan alasan Wajib Retribusi yang 

dapat diterima; 
l. Dalam waktu6 (enam) bulan kerja Kepala OPDPemungut Retribusi harus 

memberikan jawaban atas permohonan penundaan waktu jatuh tempo 

pembayaran yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 
m. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan  kerja sebagaimana dimaksud huruf l, 

telah terlampaui dan Kepala OPD Pemungut Retribusitidak menerbitkan 
keputusan, maka permohonan dianggap disetujui sesuai dengan 
permohonan Wajib Retribusi, dan Kepala OPD Pemungut Retribusisegera 

menerbitkan suratkeputusan persetujuan penundaan waktu jatuh tempo  
pembayaran retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 6 

(enam) bulan tersebut berakhir. 
n. Perhitungan untuk penundaan jatuh tempo waktu pembayaran adalah 

sebagai berikut: 

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah retribusi  
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua 
persen)  dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh 

jumlah utang retribusi yang akan ditunda; 
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 

retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) 
sebulan;  

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat 

jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 
o. Terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan penundaan 

jatuh tempo waktu pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan 
angsuran pembayaran untuk Surat Ketetapan Retribusi  yang sama.  

p. Terhadap piutang retribusi yang telah ditunda jatuh tempowaktu 

pembayarannya tidak dapat ditunda lagi, tetapi harus dilunasi; 
q. Atas Keputusan Penundaan Jatuh Tempo Waktu Pembayaran Kepala OPD 

Pemungut Retribusimelalui Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan, 

menerbitkan STRD pada tanggal jatuh tempo waktu pembayaran, atau pada 
tanggal pembayaran. 

r. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat dilampaui dalam 
hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi 
sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang Retribusi tepat pada 

waktunya, yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang. 
s. Pengawasan terhadap waktu penyetoran sebagaimana huruf q, menjadi tugas 

dan tanggung jawab Kepala Bidang atau Pejabat yang menangani retribusi. 

t. Keputusan sebagaimana dimaksud pada hurufq bersifat final dan 
tidak dapat diajukan sebagai keberatan. 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Pengurangan 
 

Pasal 12 
 

(1) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan  

sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf aditetapkan sebagai berikut : 
a. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) dapat diberikan pengurangan paling tinggi 25 % (dua 

puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang; 
b. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dapat 
diberikan pengurangan paling tinggi 35 % (tiga puluh lima persen) dari 
jumlah retribusi terutang; 

c. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima 
miliar) dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50 % (lima puluh 

persen) dari jumlah retribusi terutang; 
 

(2) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan  

sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf bditetapkan sebagai berikut : 
a. Pemakaian tanah yang belum terbit surat izin pemakaiannya; 
b. Pemakaian tanah untuk pemukiman dan fasilitas umum non komersial; 

c. Pemakaian tanah untuk anggota veteran; 
diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah 

retribusi terutang;  
 

(3) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan  

sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf cditetapkan sebagai berikut : 
a. Kegiatan pembangunan kawasan perumahan bagi MBR yang memiliki 

rekomendasi dari Wali Kota sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); 
b. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan pendidikan non komersial 

yang disyahkan oleh Badan Hukum dan/atau direkomendasikan oleh 

pejabat yang berwenangsebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari 
jumlah retribusi terutang;  

c. Kegiatan pembangunan untuk kepentinganbangunan keagamaan yang 

dibiayai oleh swadaya masyarakat dan direkomendasikan oleh pejabat 
yang berwenangsebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 

retribusi terutang; 
d. Kegiatan pembangunan untuk kepentinganbangunan pasca terkena 

musibah kebakaran dan atau bencana dan direkomendasikan oleh 

pejabat yang berwenang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari 
jumlah retribusi terutang;  

e. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh : 

1) PNS/ASN, TNI, POLRI; 
2) Pensiunan PNS/ASN, TNI, POLRI; 

sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang, dan 
hanya berlaku untuk pembangunan rumah yang pertama;  

f. Untuk kegiatan balik nama dan pemisahan IMB Non Rumah tinggal  

sebesar 50 % (lima puluh persen); 
g. Untuk kegiatan balik nama dan pemisahan IMB Rumah tinggal diberikan 

sebesar 25 % (dua puluh lima persen); 
h. Untuk kegiatan perubahan fungsi sebesar 50 % (lima puluh persen); 
i. Untuk investor asing atau lokal yang akan menanamkan investasinya di 

daerah sebesar 50 % (lima puluh persen); 
j. Untuk kegiatan pembangunan dengan skema KIK-DIRE sebesar 50 % 

(lima puluh persen). 
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k. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan 

mendapatkan rekomendasi dari pejabat instansi yang berwenang 
diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah 

retribusi terutang; 
l. Untuk kegiatan pertandingan olahraga yang membutuhkan biaya 

operasional cukup besar dalam rangka pencarian bibit daerah atau 

memajukan nama daerah yang mendapatkan rekomendasi dari pejabat 
instansi yang berwenang diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima 
puluh persen) dari jumlah retribusi terutang; 

m. Dalam rangka promosi atas objek baru dan belum mengenakan harga 
tiket masuk kepada konsumen serta mendapatkan rekomendasi dari 

pejabat instansi yang berwenang diberikan pengurangan sebesar 75 % 
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang; 

n. Pemakaian kamar di UPTB Mess Pemerintah Kota di Jakarta diberikan 

pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi 
terutang bagi : 

1) Warga masyarakat dengan KTP Samarinda yang akan menjalani 
pengobatan di Jakarta, hanya untuk 1 (satu) kamar; 

2) Warga  masyarakat dengan KTP Samarinda yang melaksanakan tugas 

terkait dengan program investasi dan promosi tentang daerah di 
Jakarta. 

 

Pasal 13 
 

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala OPD Pemungut 
Retribusi karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi juga dapat : 
a. mengurangkan  atau   menghapus  sanksi administrasi berupa bunga, 

denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutangatas SKRD,  SKRDKB, 
SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakandalam hal sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena 
kesalahannya antara lain : 
1. Surat Ketetapan yang disampaikan ternyata salah alamat/kirim; 

2. Wajib Retribusi masih dalam kondisi sakit/dalam perawatan; 
3. Wajib Retribusi belum memahami ketentuan retribusi dan belum pernah 

mendapatkan informasi atau sosialisasi; 

4. Wajib Retribusi masih dalam perjalanan dan mengalami hambatan 
keterlambatan diluar kemampuannya. 

 
b. Mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang tidak benar yang disebabkan oleh : 

1. Kesalahan dalam proses pendataan; 
2. Kesalahan  dalam perhitungan; 
3. Kesalah dalam pemakaian dasar aturan; 

4. Kesalahan yang dilakukan oleh petugas retribusi. 
 

c.  Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi  yang dilaksanakan 
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan yang 
disebabkan oleh : 

1. Proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tidak melalui tahapan proses 
pemeriksaan seperti tercantum dalam ketentuan tata cara pemeriksaan; 

2. Proses pengumpulan data-data  belum valid. 
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Pasal 14 

 
(1) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan sebagai 
berikut: 
a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi secara tertulis dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala OPD 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo 

pembayaran retribusi terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya; 
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus 

mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib 

Retribusiatau bukan karena kesalahannya sebagaimana Pasal 13, dan 
melampirkan SSRD/SKRDyang telah diisi dan ditandatangani Wajib 

Retribusi; 
c. Atas permohonan sebagaimana huruf b, Kepala OPD Pemungut Retribusi 

memberikan disposisi kepada Kepala Bidang atau Pejabat yang 

berkenaan dengan pelayanan retribusi; 
d. Atas disposisi Kepala OPD Pemungut Retribusi, Kepala Bidang atau 

Pejabat yang berkenaan dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian 

paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara 
lengkap dan benar. 

e. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian OPD Pemungut Retribusi  
dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta 
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat 

mengikutsertakan OPD lain yang terkait. 
f. Hasil pemeriksaan dan penelitian menjadi dasar untuk pengajuan 

telaahan staf ke Kepala OPD Pemungut Retribusi atau telaahan OPD ke 
Walikota sesuai kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (3).  

g. Telaahan staf atau OPD Pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala 

OPD Pemungut Retribusi atau Walikota secara berjenjang guna 
memperoleh advice tindaklanjut. 

h. AdviceKepala OPD Pemungut Retribusi atau Walikota atas permohonan 
sebagaimana huruf a, diberikan berupa : 
1. Menyetujui pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasikeseluruhan; 
2. Menyetujui pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebahagiansesuai pertimbangan Kepala Bidang atau pejabat yang 
berkenaan dengan Retribusi atau pejabat ditunjuk dalam hal ini 
Kepala OPDPemungut Retribusi; 

3. Menolak permohonan Wajib Retribusi. 
i. Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan 

pembahasan materi lebih mendalam maka Walikota atau Kepala OPD 

melakukan rapat koordinasi dengan Bidang atau OPD Teknis terkait 
untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya 

dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 

j. Jika advice terhadap permohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan OPD Pemungut Retribusi sebagaimana huruf g disetujui Wali 
Kota, maka akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala 

OPD Pemungut Retribusiatau Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan 
atau Penghapusan Sanksi Administrasi; 
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k. Atas Keputusan Kepala OPD Pemungut Retribusiatau Keputusan Wali 

Kota yang diterbitkan, Wajib Retribusi disarankan untuk mengajukan 
permohonan restitusi, jika nilai ketetapan retribusi yang telah dibayarkan 

lebih besar dari nilai ketetapan atas permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi yang disetujui sebagaimana huruf j. 

l. Jika nilai ketetapan retribusi yang telah dibayarkan lebih kecil dari nilai 

ketetapan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi yang disetujui sebagaimana huruf j, maka Wajib Retribusi 
diwajibkan melakukan pembayaran atas sisa utang retribusi yang telah 

disetujui. 
m. Jika advice terhadap permohonan Wajib Retribusi yang dituangkan dalam  

telaahan OPD Pemungut Retribusi sebagaimana huruf g tidak disetujui 
Kepala OPD Pemungut Retribusiatau Wali Kota, maka Kepala OPD 
Pemungut Retribusiatau Wali Kota melalui Kepala OPD Pemungut 

Retribusi akan memberikan jawaban secara tertulis kepada Wajib 
Retribusi yang menerangkan bahwa permohonan Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi ditolak, dan dianjurkan untuk segera 
melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi denda sesuai 
ketentuan; 

 
(2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi retribusi tidak dapat 

diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi 
yang sama. 
 

Bagian Ketiga 
Keberatan 

 

Pasal 15 
 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKB, 
SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan 
kepada Wali Kota melalui Kepala OPD Pemungut Retribusi. 

 
Pasal 16 

 
(1) Walikota melalui Kepala OPDPemungut Retribusi atas permohonan Wajib 

Retribusisebagaimana Pasal 15 atau karena jabatannya dapat membetulkan 

SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi 

daerah. 
 

(2)  Pelaksanaan pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan kepada Walikota melalui Kepala OPD Pemungut 
Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKRD, SKRDKB, 
SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya; 
b. Terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang 

dipersamakanyang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas 

permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),  
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dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan    

hitung  dan / atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Daerah; 

c. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata terdapat  
kesalahan  tulis,   kesalahan    hitung  dan / atau kekeliruan dalam 
penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah maka 

Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang 
dipersamakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan Ketetapan Retribusi; 

d. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana huruf cditerbitkan dan 
ditandatangani oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi. 

e. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf 
dharus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja sejak diterbitkan; 

f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusiharus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan; 

g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan 
Retribusi,  maka SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain 
yang dipersamakansemula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip 

dalam administrasi Retribusi Daerah; 

h. SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang 
dipersamakansemula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta 
dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; 

i. Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak, maka Kepala OPD 
Pemungut Retribusi segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan 
Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemberian Pembebasan 

 

Pasal 17 
 

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 

ayat (4), dilakukan sebagai berikut: 
a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembebasan Retribusi secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali 
Kota melalui Kepala OPD Pemungut Retribusi selambat-lambatnya dalam 
waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana atau kejadian luar 

biasa; 
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi 

dengan Surat Pernyataan Wajib Retribusi yang menyatakan objek 

retribusinya terkena bencana atau kejadian luar biasa yang diketahui oleh 
OPD yang berwenang secara berjenjang; 

c. Atas permohonan sebagaimana huruf a, Kepala OPD Pemungut Retribusi 
memberikan disposisi kepada Kepala Bidang atau Pejabat yang berkenaan 
dengan pelayanan retribusi; 

d. Atas disposisi Kepala OPD Pemungut Retribusi, Kepala Bidang atau Pejabat 
yang berkenaan dapat melakukan konfirmasi kepada OPD yang berwenang 

sebagaimana huruf b, atas Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Wajib 
Retribusi; 
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e. Atas hasil konfirmasi sebagaimana huruf d, Kepala Bidang atau Pejabat yang 

berkenaan membuat telaahan staf atau telaahan OPD untuk disampaikan 
kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi atau ke Walikota sesuai 

kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (3).  
f. Telaahan staf atau OPD Pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala 

OPD Pemungut Retribusi atau Walikota secara berjenjang guna memperoleh 

advice tindaklanjut. 
g. AdviceKepala OPD Pemungut Retribusi atau Walikota atas permohonan 

sebagaimana huruf a, diberikan berupa menyetujui Pemberian Pembebasan 
Retribusi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala OPD Pemungut 
Retribusi atau Wali Kota; 

 

BAB V 

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pasal 18 

 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh 
Kepala OPD Pemungut Retribusi; 

 
(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 
 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota 
melalui Sekretaris Daerah.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 19 

 
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 di : Samarinda 
Pada tanggal : 

WALIKOTA  
 

 
 

 H. SYAHARIE  JA’ANG 

 
Diundangkan di  : Samarinda 
pada tanggal  : 

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN               NOMOR 
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