
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR : 19 TAHUN 2002 

  
TENTANG 

  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MEDAN, 

  
  

Menimbang : a.          bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan dibidang 
perikanan berada pada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 

b.         bahwa sejalan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur tentang 
Retribusi Pelelangan Ikan di Kota Medan. 

c.          bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu 
Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1.     Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara. 

2.      Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
3.      Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 

4.     Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

5.     Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
6.     Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
7.     Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

8.     Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah 
Kotamadya Medan. 

9.      Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1990 tentang usaha perikanan. 
10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 
11. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. 



12. Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha 
perikanan. 

13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

15.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk 
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah. 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 
2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah. 

19.  Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. 

20. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. 

   

      
 
 

      
      
    
   

Dengan Persetujuan 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN 
 

MEMUTUSKAN 
  

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI 

TEMPAT PELELANGAN IKAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a.      Daerah adalah Kota Medan. 

b.     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan. 



c.      Kepala Daerah adalah Walikota Medan. 
d.     Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
e.      Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 

f.       Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan. 

g.      Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan. 
h.      Tempat Pelelangan Ikan  adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau 

Swasta (berupa tangkahan/gudang) untuk mendarat, membongkar, mengolah dan atau 
mealkukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan. 

i.        Pasar Tradisional adalah pasar dimana terjadi transaksi jual beli barang dan atau jasa 
melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. 

j.       Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannay baik sebagian maupun seluruhnya 
didasarkan atas hasil penangkapan ikan. 

k.     Pengusaha kapal ikan selanjutnya disebut pengusaha adalah setiap orang atau bdan yang 
mengelola usaha penangkapan ikan miliknya sendiri atau milik orang lain yang 
dikuasakan kepadanya. 

l.        Pedagang ikan selanjutnya disebut pedagang adalah setiap orang atau bdan yang 
melakukan penjualan ikan ditempat pendaratan ikan untuk tujuan komersial. 

m.    Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan  diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

n.      Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib 
retribusi sesuai dengan surat Keterangan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi  
Daerah ke Kas Daerah. 

o.     Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi  untuk memanfaatkan jasa dan perizinaan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

p.     Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

q.     Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi 
yang terutang menurut pengaturan retribusi. 

r.       Surat Tagihan Retribusi Daerah yan dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan atau sanksi administratis berupa bunga dan atau denda. 

s.      Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (PWRD) adalah Nomor Pokok Wajib retribusi 
yang didaftar dan menjadi idemtitas bagi setipa wajib retribusi. 

t.       Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar 
oleh Wajib Retribusi (WR) bagi pokok retribusi , bunga, kekurangan pembayaran 
retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi. 



u.      Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah 
surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 

v.      Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah 
Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang  

w.    Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat 
SKRDKBT adalah surat kepetusan yang menetukan tambahan atas jumlah Retribusi 
Daerah yang telah ditetapkan. 

x.       Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah 
yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan 
melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang 
terutang. 

y.       Pemeriksaan dalah srangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi 
Daerah. 

z.       Penyidikan Tindak Pidana dibidan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta 
menentukan tersangkanya. 

aa.   Kas daerah adalah Kas Daerah Kab. Kota. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1)   Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat 

pelelangan ikan di Kota Medan. 
(2)   Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan 

masyarakat khususnya petani nelayan. 
 

BAB III 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 3 
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan fasilitas dan atau jasa di tempat pelelangan ikan. 
 

Pasal 4 
Obyek Retribusi adalah pelayanan atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa 
fasilitas di tempat pelelangan ikan. 
 

Pasal 5 



Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pelelangan ikan, 
menggunakan, mengelola fasilitas tempat pelelangan ikan. 

 
BAB IV 

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 6 

Retribusi pemakaian tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 
 

BAB V 
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian tempat pelelangan ikan. 

 
BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya 
perawatan / pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan tempat pelelangan ikan. 

 
BAB VII 

PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN 
Pasal 9 

(1)   Semua hasil tangkapan ikan dari suatu daerah yang tidak dipergunakan untuk lauk pauk 
nelayan dan keluarga serta didaratkan di tempat pelelangan ikan maupun 
ditangkahan/gudang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun swasta dan di 
tempat pelelangan ikan lainnya harus dijual dengan sistem lelang. 

(2)   Tata cara pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah. 
 

BAB VIII 
BESARNYA TARIF 

Pasal 10 
Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga lelang 
ikan dan atau harga penjualan ikan di tempat pelelangan ikan dengan mempedomani harga 
dasar ikan di pasar tradisional di daerah. 

 



BAB IX 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 
Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 

BAB X 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 12 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

 
BAB XI 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
Pasal 13 

(1)   Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)   Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)   Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari 
retribusi yang disetor ke Kas Daerah. 

 
Pasal 14 

(1)   Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada 
SPTRD. 

(2)   Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka 
Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan. 

(3)   Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

 
Pasal 15 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka 
Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan. 
 

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 16 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 



 
BAB XIII 

TATA CARA PEMBAYARAN 
Pasal 17 

(1)  Pembayaran Retribusi tempat pelelangan ikan dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain 
yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD 
Jabatan dan SKRD Tambahan. 

(2)  Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan 
Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam 
waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 

 
Pasal 18 

(1)  Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(2)  Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi 

untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3)  Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

(4)   Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk 
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pasal 19 
(1)  Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti 

pembayaran. 
(2)   Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(3)  Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

 
BAB XIV 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 
Pasal 20 

(1)  Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. 

(2)   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat 
lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. 

(3)   Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

 



Pasal 21 
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB XV 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

  
Pasal 22 

(1)   Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. 
(2)   Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 23 

(1)   Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan laing banyak 4 
(empat) kali jumlah Retribusi yang terutang. 

(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. 
 

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal 24 
(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberikan 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi derah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

(2)   Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a.      Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b.     Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah. 

c.      Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 

d.     Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah. 



e.      Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut. 

f.       Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah. 

g.      Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h.      Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 
i.        Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi. 
j.       Menghentikan penyidikan. 

k.     Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 25 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian  dengan 
Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. 

 
Pasal 26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. 
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WALIKOTA MEDAN 

 
Dto, 

 

DRS. H. ADDILLAH, AK,MBA 

 



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan  
Nomor  : 13 Seri C Tahun 2002. 

Tanggal  : 6 September 2002 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, 
 

DRS. H. RAMLI, MM 
PEMBINA TK. I 

NIP. 400023264 
 

 


