
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten BanyuasinNomor 22 Tahun 2003
tentang Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Banyuasin belum
mengatur Tempat PelelanganIkan, makaperlu untuk ditindaklanjuti;

b. bahwa dalam rangka membef'ikan pembinaan, bimbingan don
perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta
menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan, make
perlu diatur tata niagaperikanan dengansistem pelelangan;

c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf
a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
PenyelenggaraanPelelanganIkan.

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 terltang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
LembaranNegara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negaro Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambaha.nLembaranNegara Nomor 4048); .

3. Undang-undangNomor 6 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten
Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, TambahanLembaran Negara
Nomor 4181);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegara Nomor 4389);

5. Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
TambahanLembaranNegara Nomer 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pel"imbangCln
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daereh
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaranNegara Nomer 4438);



.7. Peraturan Pemerintah Nomor 25· Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah don Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan PemerointahNomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atau
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan ~mbaran Negara.
Nomor 4051);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 100,
TambahanLembaranNegara Nomor 4230).

Dengon Persetujuon BersOIna

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
don

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasol 1
DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepola Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Bad9nEksekutif Daere!');
4. Dinas adalah DinasPerikanandan Kelautan KabupatenBanyuasin;
5. KasDaerah adalah Kas Daerah KabupatenBanyuQSin;
6. BadanPembinadon PengawasPelelangandon PungutanHasil Perikanan

selanjutnya disebut BP4I adalah Badan Pembina dan pengawas
Pelelangandan PungutanHasil PerikananKabupatenBilnyuasin;

7. Bendaharawan Khusus Penerima adalahBendaharawan Khusus
PenerimapadaDinas Perikanan dan KelautanKabupatenBanyuasin;

8. Ikan adalah segala'jenis binatangair dan tumbuh~tumbuhan air baik
air tawar, payau maupun air asin, baik dalam bentuk segar ataupun
diawetkan ataupun diolah, termasuksejenis udang,cumi-cumi, kerang-
kerangan, rumput laut,ubur-ubur, teripang, kepiting/rajungan,
penyu/labi-Iabi dan termasuk biota lainnya;

9. Tempat PelelanganIkon yang selanjutnya disebut TPI adalah kesatuan
lokasi, prasarana dan sarona, tempot dimana penjual dan pembeli
dapot melakukan transaksi jual beliikan dengan cara lelang yang
kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh Permerintah Daerah,
termasuk TPI yang dibangunoleh Pemerintah Daerah;

10.PelelanganIkon adalah Kegiatanjual beli ikandengan cora lelang TPI;
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11. Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah atas penggunaan/pemanf~tan TPI;

12. Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan adalah jasa yang disediakanoleh
Pemerintah Daerah atau instansi teknis yang diberi kewenangan untuk
itu;

13. Penjual adalah orang atau badan hukum yangmenjual ikan melalui
pelelangan:

14.Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeJi ikan melalui
pelelangan:

15. Penyelenggara lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan
atau perorangan yang diberi izin atau ditiJgaskan Secara tertulis oleh
Pemerintah Daerah atau Instansi teknis yang diberi kewenangan
untuk itu:

16. Harga Lelang adalah harga jual dalam nilai rupiahuntuk tiap kilogram
yang tercipta pada pelaksanaanpelelangan ikon dan merupakan jumlah
nominal uang yang harus dibayar setiap kilogram ikan oleh pembeli:

17. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sekmjutnya disebut PPNS adalah
pejabat Pegawai Negeri Sipil terten+u yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang. .

BAB II

DASAR-DASAR PELElJ,\NGAN IKAN

Pasal 2

(1) Semua Ikan yang ditangkap dalam daera~, yang tidak dipergunakan
sebagai konsuinsi bagi nelayan/petoni dan keluarganya, wajib dijual
belikan di TPI dengan cara pelelangan:

(2) Penyelenggaraan pelelangan ikon dilakukan setiap har;:

(3) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan akan diatur lebih lanjut·
oleh Bupati.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

(1) Penyelenggara lelang harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat
yang ditunjuk:

(2) Masa berlaku izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikon selama 1 (satu)
tahun dan setelah berakhir dapat mengqjukan permohonan kembali;

(3) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapat izin sebagaimana
dimaksud poda ayot (1) pasaI ini, ditetapkan oleh Bupati atau PeJabat
yang berwenang.



Pasol4,

(1) Izin Penyelenggaraan Lelang dapat diberikan kepaqa Badon Hukum.
Lembaga Kemasyarak(lt(Jn dan atau perorangan khusus pada lokasi
daerah yang secara teknis dan ekonomis beillm ado badan hukum.
lembaga kemasyarakatan don atau perorangan yang belum bersedia
menjadi penyelenggara;

(2) Penyelenggaraan pelelangan dapot dilakukan dengan sistem kontrak;

(3) BP4I berwenang mengelola atau menunjuk penyelenggara lelang
sementara, apabila badan hukum. lembagakemasyarakatan dan atau
perorangan yang mempunyai izin belum ada atau tidak mampu
melaksanakan kewajibannya;

(4) Pembentukan organisasi dan tata kerja. tanggung jawab dan wewenang
BP4I ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN .PELELANGAN

Pasol5

(1) Pelelangan ikan dilaksanakan di TPI oleh Penyelenggara Lelang;

(2) Pelelangan ikan dilakukan secara lelang terbuka;

(3) Penawaran dilakukan secara lelang bertingkat naik ataupun bertingkat
turun;

(4) Pembeli harus membayar lunas harga Ielang kepada Penyelenggara
Lelang segera setelah selesai pelelangan;

(5) Dalam harga lelang sudah termasuk harga retribusi bagi penjual dan
merupakan biaya tambahan bagi pembeli;

(6) Penyelenggara Lelang harus membayar lunas jumlah harga lelang
setelah dikurangi retribusi kepada penjual (pemilik ikan);

(7) Pembeli yang boleh melakukan pembelian pada pelelangan ikan adalah :
a. yang terdaftar pada Penyelenggara Lelang dan memiliki Izin Usaha

Perikanan;
b. yang mendaftarkan melaporkan diri kepada Penyelenggara Lelang.

(8) Penyelenggara Lelang harus menolak untuk melaksanakan pelelangan
ikan yang diduga beracun dan berbahaya.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasol6

(1) Dengan nama Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dapot dipungut
retribusi atas penggunaan pemanfaatan TPI;

(2) Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah atas penggunaan/pemanfaatan TPI;

(3) 5ubyek retribusi adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan dan
perorangan yang melakukan kegiatan jl.,lal beli ikon di TPI.



BAB VI
TAT A CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal7

(1) Untuk jasa penyelenggaraan pelelangan di TPI dipungut retribusi
sebesar 5% (lima persen);

(2) Retribusi sebesar 5'7'0 (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat
lelang dan diatur atas beban/tanggungan sebagai berikut :
a. 2'7'0 (dua persen) dipungut dari penjual/pemilik ikon; dan
b. 3% (tiga persen) dipungut dari p~mbeli/pedagang bakulan.

(3) Hasil pemungutanretribusi sebesar 5% (limaperseri) dari harga lelang
TPI diperuntukkon sebagai berikut :

a. 2'7'0 (dua persen) untuk Pemerintah Daerah;
b. 0,5% (setengah persen) untukbantuan sosial dan kecelakaan;
c. 0,5% (setengah persen) untuk biaya pembinaan dan pengawaSan

oleh BP4I dan untuk biaya Pengqwas Pelelangan di lokasi TPI;
d. 1,5% (satu setengah. persen) untuk biaya operasional

penyelenggara (honor, administrasi dan keamanan);
e. 0,5% (setengah persen) untuk perawatan dan pemeliharaan TPI.

(4) Penyetoran retribusi dan penggunaan retribusi diatur sebagai
berikut:
a. Retribusi sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud peda

ayat (3) huruf a, b dan c pasedini, disetor ke Kas daerah;
b. Retribusi sebesar 2io (dua persen) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf d dan e pasal ini, digunakan oleh penyelenggara
lelang.

BAB VII
PENGAWASAN lELANG IKAN

Pasal8

(1) BP4I Kabupaten don Kecamatan serta Dinas Perikanandan Kelautan
melaksanakan bimbingan, pembinaan danpengawasan penyelenggaraan
lelang;

(2) BP4I Kecamatan dan Dinas Perikanan dan Kelautan mengumpulkan data
periodik tentang uang, volume ikan yang dilelang dan harga lelang;

BAB vm
BERAKHIRNY A IZIN

Pasal9

(1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan II<an berakhir, apabila:
a. habis masa berlakunya;
b. dicabut atau diabaikan.

(2) Dalam hal Penyelenggara Lelang melanggor l<etentuan, izinnya dapot
dicabut sebelum masa wal<tu izin berakhir dan bila hal ini terjadi
Penyelenggara Lelang untuk sementara dilaksanakon oleh BP4I, sampai
ditunjuk penyelenggara lelang yang baru.



BAB IX
PENYIDIKAN

Pasol 10

(1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tjndak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga
dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya ditetopkan sesuai dengan peraturen perundang-
undanganyang berlaku. .

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para PPNS sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) pasal ini, berwenang :
a. Menerjma laporan atau pengaduandari seseorang tentang adanya

tindak pidana;
b. Melakukantindakan pertama pedesaat itu juga dj tempat kejadian

don melakukanpemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenaldiri tersangka;
d. Melakukanpenyitaan benda danatau surat;
e. Mengambilsidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

denganpemeriksaanperkara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk darj Penyidik

Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atauperistiwa terse but
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang depot
dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasalini, mempunyai
wewenangsesuai denganundang"undangyangmenjadi dasarhukumnya
masing.,masing dan dalam pelaksanaantugas berada dibawah
koordinasi dan pengawasanpenyidik umum.

BABX
KETENTUANPIDANA

Paso! 11

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atautidak memenuhi
kewajiban dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan
Daerah ini diancam dEmganhukumanpidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) untuk setiap kali pelanggaran;

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga
merugikan keuanganDaerah dikenakan denda palingbanyak 4 (empat)
kali jumla~ retribusi yangterutang;

(3) Denda sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini, disetor ke Kas
Daerah.



BAB XI'

KETENTVAN PENUTVP

Pasol 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah InI, sepanjang
mengenai pelaksanaannyaakan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Padatanggal 28 Febrllari· 2005

Diundangkan
Padatanggal


