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Guna menggenjot optimalisasi capaian target retribusi tahun anggaran 2020, salah 

satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang menertibkan administrasi 

kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Diantara sasaran penertiban itu adalah rumah 

para PNS dan pegawai Non-PNS di lingkungan Pemkot, termasuklah rumah para pejabatnya. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan target retribusi IMB 

tahun ini senilai Rp60 miliar. Ia pun meminta agar Dinas PUPR proaktif jemput bola. 

“Pertama kalinya itu internal dari lingkup ASN atau non ONSD Kota Palembang 

dululah. Entah dikeluarkan surat edaran atau apa, agar seluruh pegawai yang memiliki rumah 

namun belum punya IMB maka harus segera diurus. Mereka harus jadi tauladan pada 

masyarakat,” jelasnya. 

Setelah lingkungan internal Pemkot Palembang telah clear dan memiliki IMB, 

barulah bisa dilakukan upaya razia atau sidak ke masyarakat. “Sehingga akan mendorong 

realisasi capaian retribusi IMB. Saya perintahkan tadi inspektorat, BPKAD, BKPSDM dan 

PUPR sendiri merapatkn ini agar seluruh rumah ASN/Non PNSD sudah punya IMB. Saya 

kasih waktu tiga hari untuk mempersiapkannya,” jelasnya usai rapat koordinasi evaluasi 

retribusi, Selasa (18/2/2020). 

Dirinya akan mengawal penuh capaian retribusi tahun 2020 bisa terpenuhi sesuai 

dengan target dicanangkan. Karenanya, bukan hanya persoalan retriusi IMBsaja, namun 

retribusi yang dihasilkan dari OPD lainnya juga akan di evaluasi. 
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“Ini rakor awal terhadap capaian optimalisasi retribusi, akan saya kawal, sehingga 

capaian sesuai dengan target. Kita ingin tahu apa kendala yang dihadapi OPD selama proses 

mencapai target ini sehingga bisa dicari solusinya. Memang banyak OPD yang belum 

tercapai target, tapi kita coba maklumi dan untuk awal tahun patok capaian target diangka 10 

persen. Alhamdulillah rata-rata OPD sudah capai 10 persen , kita genjot terus ini agar lebih 

optimal,” jelasnya. 

Dewa menyebutkan, beberapa kendala OPD dalam memaksimalkan retribusi, 

diantaranya terjadi pada Dinas Perhubungan, dimana Terminal Alang-Alang Lebar kini 

dialihkan ke Kementerian Perubungan yang sebelumnya sumber retribusi berasal dari sana. 

Kemudian, sama halnya retribusi angkutan transportasi-transportasi sungai yang melintasi. 

Bahkan Dewa pun menyoroti titik parkir yang menjadi permasalahan, 

yangmenyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi dari parkir ini. “Optimalisasi 

penerimaan retribusi parkir ini taruhannya jabatan Kepala UPTD, Kepala Bidang dan Kepala 

Seksinya,” tegas Dewa. 

Kendala lainnya, juga terjadi pada persoalan aset, seperti retribusi Gedung Monpera 

yang sebelumnya dikelola Dinas Pariwisata Kota Palemang kini dialihkan ke Pemprov 

Sumsel. Lalu, ada kendala Dinas Perdagangan, dimana realisasi retribusi OPD tak tercapai di 

Januari hingga pertengahan Februari ini. “Alat Tera sedang diperbaiki di Semarang, 

karenanya capaian belum maksimal,” katanya. 

Sekretaris BPKAD Kota Palembang, Zuryati mengatakan, dari ek 25 jenis retribusi 

yang ada, pemakaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi target retribusi tertinggi 

sebesar Rp61 miliar, kemudian ada retribusi penyediaan lahan parkir tepi jalan Rp12 miliar. 

Karena itu, untuk memacu pencapaian realisasi, akan diadakan pertemuan setiap bulannya 

untuk dilakukannya evaluasi serta membahas upaya-upaya dan trobosan dari masing-masing 

OPD agar target realisasi retribusinya tercapai. 

“Usulan dari PUPR juga sangat bagus dengan membuat gerakan untuk para pejabat 

Pemkot yang memiliki tanah agar membuat IMB nya. Jadi dimulai dari lingkungan pejabat 

pemkot sendiri,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Agus Rizal mengakui adanya kendala 

dalam pencapaian realisasi retribusi seperti kendala titik parkir, retribusi ijin trayek dan 

retribusi trensportasi angkutan sungai yang terkendala izin dari provinsi. 
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“Untuk parkir, akan dicoba dengan sistem informasi perparkiran. Terkit titik parkir 

yang legal akan di data, awal Maret selesai survei bisa dimonitoring. Jadi yang selama ini 

manual, kedepan jurkir ada surat tugas dan id card dan QR kodenya,” tutupnya. 
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Catatan: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah: 
1. Pasal 1 angka 39 “Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut”; 

2. Pasal 1 angka 68 “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”; 

3. Pasal 140 “Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan”; 

4. Pasal 141 “Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan; 

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan”; 

5. Pasal 142 “Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan”; 
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6. Pasal 147 ayat 1 “Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah”; 

7. Pasal 147 ayat 2 “Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan 

Tertentu”; 

8. Pasal 149 ayat 1 “Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi 

dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 


