
PERATVRAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUA$IN,

a. bahwa sumber daya ikon sebago; bagian kekayaan Daerah perlu
"dimanfaatkOn secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan
mengusahakannya "secara berdaya guna dan berhasil guna serta
selalu memperhatikon l<elestariannya ;

b. bahwa sumber daya ikan juga merupakan salah satu sumber daya
yang bisa menJadi' Pendapatan "Asli Daerah guna membiayai"
pembangunan yang akan dilaksanakan ; 1

c. bahwa untuk itu perlu diatur tentang Tata Cora Pemberian Izin
Usaha Peri kanan, sehingga dapot" digunakan sebagoi alat
pengendalian dan pengawasan usaha perikonan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diinaksud da/am
huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin
'Usaha Perikonan dalam Kabupoten Banyuasin.

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukon
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikonan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 );

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahcin
Daerah (LembarCin Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tent9ng Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daera~ (Lembaran Negdra
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara'Nomor 3848); ,

6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002tentang Pembentukan
Kabupoten Banyuasin di Propinsi Sumatera Se/atan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambaha~
Lembaran Negara Nomor 4181);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemer,ntah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atau
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 );

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk RancanganUndang-undang, RancanganPeraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTVAN UMUM

Pasal 1

Da/amPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. D.aerahadalah Kabupoten Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. KepalaDaerah adalah Bupati Banyuasin;
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Banyuasin;
5. Ikanadalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
6. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorQngan atau Badan

Hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengumpulkan,
mendinginkan, mengawetkan, mengolah dan membenihkan ikan
untuk tuJucinkomersial ;



7. Usaha PenangkapanIkon adalah kegiatan untuk tnemperoleh-ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakon dengan alat atau
cora apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kopal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkon, mengolah atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial ;

8. Vsaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dengan a/at atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan dan mengawetkannya untuk tujuan komersial;

9. Izin Usaha Perikanan (IVP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki
oleh yang melakukan kegiotan usaha perikonan untuk menggunakan
sarana produksi yang tercantum dalam izin terse but ;

10. Surat Penangkapan Ikon (SPI) adalah Surat yangharus dimiliki
setiap kapal perikanan / alat tangkap stat is untuk melakukan
kegiatan penangkopan ikon dan merupakan bagian tok terpisahkan
dari Izin Usaha Perikanan (IUP) ;

11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah Suratlzin yang
harus dimiliki setiap kopal perikanan untuk melakukan-kegiatan
pengangkutan ikan;

12: Kapal Perikanan adalah kopal atau perahu atau alat apung Iainnya
yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikon termasuk
untuk melakukon eksplorasi perikanan ;

13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkopanikon ;

14. Petani Ikon yang selanjutnya disebut Pembudi daya ikon adaJah
orangyang mata pencahariannya melakukan pembudidayaanikan ;

15. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalahperiambahan jumlah
kapal perikanan dan atau penambahan jenis ke.giatan usaha yang
berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan
(IUP) ;

16. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikon adalah penambahanareal
lahan dan atau penatnbahan jenis kegiatan usaha diluar yang
tercantum dalam Izin Usaha Perikonan;

BABII

BENTUK USAHA DAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Usaha Perikanan terdiri dari :
a. 'Usaha penangkopanikon ;
b. 'Usaha pembudidayaan ikon ;
c. Usaha pengolahan ikon;
d.Usaha khusus pengumpulan ikon dan pembawoon ikan ;
e.Usaha penangkaran benih ikon.

(2) Usaha PenangkopanIkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
pasal ini meliputi jenis- jenis kegiatan:
a. Penangkopanikan menggunakankapal ikon;
b. Penangkapanikan menggunakanalat menetap/statis.



(3) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b pasal ini meliputi jenis-jenis kegiatan :.
a. Budidaya ikan di air payau (tambak) ;
b. Budidaya ikan di air tawar (kolam, keramba, jaring apung);
c. Budidayaikan di laut ;

(4) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
pasaI ini meliputi kegiatan:

a. PengasinanI pengeringan ikan I rumput laut;
b. Perebusanikan;
c. Pengalenganikan ;
d. Pembekuan ikan ;
e. Pengasapanikan.

(5)Usaha khusus pengumpulan ikan dan pembawaan ikan sebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf d pasalini meliputi:

a. Pengumpulanikan dan pengemin lelang lebak lebut1g;
b. Pembawaanikan ke luar Daerah Kabupaten Banyuasin.

(6 )Usaha penangkaran benih perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e pasal ini meliputi :

a. Penangkar benih ikan air tawar ;
b. Penangkar benih ikan air payau.

(1) Usaha Perikanan dalam Daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk
Koperasi;

(2) Setiap Vsa~a Perikanan' sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin dari Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk ;

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) pasal ini adalah Usah,a
Perikanan yaitu: '

'.1. Usaha Penangkapan Ikon yang tidak diwajibkan memiliki IVP
apabila dilakukan oleh nelayan dengan meriggunakan sebuah kapat
tidak bermotor atau bermotor berukuran tidak lebih dari 5 (lima)
Groos Ton (GT) dan citau mesinnya berkekuatan kurang dari 15
(lima belas) Daya Kuda (DK) tetapi wajib mencatatkan kegiatannya
kepada Dinas Perikanan dan Kelautan ;

2. Usaha Pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki IVP,
tetapi wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan den.
KeJautanadaJah:

a. Kegiatan pembudidayaan ikon di air tawar yang apabilcl
dilakukan oleh Pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan
luas areal 'ahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar; .



b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh
Pembudidaya ikan dengan luas areal Iphan tidak lebih dari
,2 (dua) hektar atau dengan padat penebaran tidak lebih dari
,50.000 (lima puluh ribu) benur / hektar ;

c.. Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh
Pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,25
(seperempat) hektar.

(4) Dalam hal Usaha Perikanan yang menggunakan kapal perikanan / alat
tangkap statis wajib memiliki Surat PenangkapanIkan ;

(5) Izin Usaha Perikanan berlaku selama yang bersangkutan masih
melakukan usaha peri kanan, tidak melakukan perluasan usaha dan
tidak memindahtangankan IUP nya;

(6)Surat Penangkapan Ikan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan Surat Penangkapan Ikan alat tangkap statis berlaku selama
'jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun
selama kapal /alat tangkap statis dimaksud masih dipergunakan oleh
pemegangSPI.

(1) Pemegang Izin Usaha Perikanan berkewajiban meyampaikan laporan
kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin
dan mematuhi ketentuan - ketentuan di bidang pengawasan dan
pengendalian sumber daya ikan ;

(2) Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin serta Pencabutan Izi" Usaha
Perikanan akan diatur lebih I~njut dalam Keputusan Bupati.

BABm

LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya ikon, dilarang menggunakan
bahan peledak, aliran Iistrik, racun atau sejenisnya, yang dapat
merusak kelestarian Sumber daya Perikanan dan dilarang melakukan .
kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan
pemerintah guna menjaga kelestarian Sumber daya ikan, kecuali
kegiatan penelitian ;

(2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan tertentu yang jenis dan
ukurannya ditetapkan oleh Bupati ;

(3) Dilarang melakukan usaha perikanan diluar izin usaha perikanan yang
telah ditetapkan ;

(4) Dilarang melakukan lelang areal perairan pantai ;



(5) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap stat is
dijalur pelayaran ;

(6) Izin Usaha Perikanan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak
manapun;

(7) Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, a/amat dan
penanggung jawab, perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

(1) Pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaanPeraturan Daerah ini
dilakukan oleh Aparat Dinas Perikanan dan Kelautan ;

(2) Pada setiap Kecamatan akan ditetapkan adanya Reservaat (daerah
suaka perikanan) sebagai upaya perlindungan kelestarian sumber daya
ikan;

(3) Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin apabila syarat
yang ditentukan dilanggar dan atau atas pertimbangan merugikan
kelestarian sumber daya ikan ;

(4) Setiap pembawaan ikan keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat
Keterangan PembawaanIkan.

(1) Selain Pejabat Penyidik Umumyang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini dapot juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;'

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
.penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneJiti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;



· b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengel".ai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbu,atan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan
Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah dan Retribusi ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan -catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
dan Retribusi ;

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
penyelidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada soot pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan dokumen yang di bawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyelidikan ;
k. MeJakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan

tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ·menurut
hukum yang dapot dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasaf in; memberitahukan
dimufainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 te"ntang Hukum Acara Pidana.

(1) Sarang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat
(1) , ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), PasoI 5 dan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Daerah· ini diancam hukuman kurungan selama-Jamanya 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iniadal(lh
Pelanggaran.



Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah in; dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Diundangkan di. Pangkalan Balai
Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
6v~N NYUASIN,

Disahkan di Pangkalan Balai
tanggal 20ktober 2003

BANYUASIN,


