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Kode Daerah: 1131
No.
1.

Materi Raperda
Nama

(1)
(2)

2.

Objek

3.

Subjek

4.

Golongan Retribusi

5.

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

6.

Prinsip Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

7.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

8.

Wilayah Pemungutan

Rumusan Raperda
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
Dihapus.

(3)

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3)
meliputi:
a. Izin Trayek dan izin operasi;
b. kartu pengawasan operasi.
(4)
(4) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan
terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak.
(4)a.
(4)a. Dalam hal izin trayek hilang atau rusak, dan/atau pengalihan
kepemilikan dapat dibuatkan salinan izin trayek dengan melampirkan
bukti surat kehilangan dari kepolisian.
(5)
-

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap badan yang memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi dari Walikota

Rekomendasi

Keterangan
Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu.
Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan
terhadap pemberian surat izin trayek.
Dalam hal surat izin trayek hilang atau rusak, dan/atau pengalihan
kepemilikan dapat dibuatkan salinan izin trayek dengan melampirkan
bukti surat kehilangan dari kepolisian.

 Ayat
(3)
diubah,
disesuaikan
dengan
ketentuan Pasal 145 UU
No. 28 Tahun 2009 dan
ayat (5) Raperda.
 Ayat (4) dan ayat (4)a
diubah dengan menambahkan kata “surat” untuk “izin
trayek”.
 Kata “baru, hilang, atau
rusak” dihapus pada ayat
(4).
Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

-

-

-

-

-

-

-

1

No.

Materi Raperda

9.

Penentuan Pembayaran, Tempat
Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

10.

Sanksi:
a. Administratif

Rumusan Raperda
-

-

Rekomendasi

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Pidana
11.

Penagihan

12.

Penghapusan Piutang Retribusi
yang Kedaluwarsa

13.

Tanggal Mulai Berlakunya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pekalongan.
14.

Lain-lain

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi dan Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dihapus, angka 9 dan angka 12 diubah,
serta diantara angka 23 dan angka 24 ditambahkan 2 (dua) ayat,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
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No.

Materi Raperda
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Rumusan Raperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
di Kota Pekalongan.
Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang
perhubungan di Kota Pekalongan.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dihapus.
Badan Hukum Indonesia adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi badan usaha
milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD),
perseroan terbatas (PT), atau koperasi yang memiliki unit usaha di
bidang angkutan jalan.
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan/atau mobil bus
umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
Izin Trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang dengan
kendaraan umum dalam trayek adalah izin yang diberikan kepada
badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada Trayek tertentu.
Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin
trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan
penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai
alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan

Rekomendasi

Keterangan
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Materi Raperda

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rumusan Raperda
pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah
memiliki izin trayek.
Izin Usaha adalah izin usaha angkutan penumpang umum.
Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum dan
atau mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di
daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran.
Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebi dari 3.500 kg.
Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk engemudi atau
yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB
adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang
diperbolehkan menurut rancangannya.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan
jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor
umum.
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.

Rekomendasi

Keterangan

4

No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda
23. Retribusi Daerah 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 Hukum Indonesia.
23.a.Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan
hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum.
23.b.Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan hukum Indonesia yang
memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi dari Walikota.
24. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang
Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah
daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang
menurut PeraturanPerundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukanbesarnya
jumlahpokok retribusiyang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa denda.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

Rekomendasi

Keterangan
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No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu yang diberi tugas
dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang penyelenggaraan izin trayek

Rekomendasi

Keterangan

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
Jakarta, 28 November 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer

Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala
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