
   

 
 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR  88  TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  JASA UMUM 

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sudah 

tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundangan-

Undangan, sehingga perlu mengatur kembali 

tentang tata cara pelaksanaan pemungutan 

retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam 

kebakaran; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap tata cara pemungutan retribusi jasa 

umum pemeriksaan alat  pemadam kebakaran 

perlu diatur dalam  Peraturan Walikota; 

c. berdasarkan pertimbangan, sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata 

Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum 

Pemeriksaan Alat  Pemadam Kebakaran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999       
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001       

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112); 

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002                   

Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3501); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009       

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80     

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80    

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 

Teknis Bangunan Gedung; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi 

Layak Fungsi Bangunan Gedung; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan dan 

Perawatan Bangunan Gedung; 



17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis 

Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi 

Kebakaran;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis 

Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi 

Kebakaran; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54   

Tahun 2011 tentang Standar Operasional 

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

20. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebakaran; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16    

Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77    

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56    

Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan 

Perluasan Digilisasi Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang         

Tahun 2012 Nomor 5); 



25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 24); 

26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang         

Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44); 

27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 59 

Tahun 2020 tentang Pedoman Transaksi Non 

Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang (Berita daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 270); 

28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam 

Kebakaran Dan Penyelamatan Kota 

Tanjungpinang (Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 313); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA 

UMUM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1.   Daerah adalah Kota Tanjungpinang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang. 

4. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas lain yang diberikan 

Walikota.  

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan fungsi di 

bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

6. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan 

yang diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang 

kas Kota Tanjungpinang; 

7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah; 

8. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa 

simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha 

dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat 

dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan 

warkat cek dan bilyet giro.  

9. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa 

simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha 

dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat 

dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau 

menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).   

10. Bank Persepsi adalah bank umum atau bank daerah yang 

ditunjuk oleh Walikota Tanjungpinang untuk menerima setoran 

Penerimaan Daerah dan membayarkan pengeluaran daerah. 

11. Transaksi Non Tunai adalah merupakan pemindahan sejumlah 

nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan 

instrumen  melalui  transaksi  perbankan  berupa  teller, customer 



service, Automatic Teller Machine, SMS Banking, Mobile Banking, 

Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management 

System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu (APMK) Alat pembayaran menggunakan kartu 

(APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 

merupakan melakukan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

14. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan Retribusi Daerah. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi 

atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran 

dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

Pemerintah Kota. 

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 



memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan 

besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 

Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya.  

21. Hidran adalah pompa air yang dipergunakan dengan cara 

menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan 

memenuhi standar nasional. 

22. Pemercik/Spinkler adalah alat pendeteksi dan pencegahan 

kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam 

bangunan atau gedung serta bekerja otomatis dengan menyemprot 

cairan yang berisi air. 

23. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan 

terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm 

kebakaran manual atau alarm kebakaran otomatis. 

24. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan 

dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai 

alat pemadam api. 

25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, 

yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 

baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Walikota. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

28. 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. 

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk 

menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Retribusinya. 

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan 

biaya penagihan Pajak. 

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat  dalam surat 

pemberitahuan Pajak terutang, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, 

SKRDN, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau 

Surat Keputusan Keberatan. 

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap surat pemberitahuan Retribusi terutang, 

SKRD, SKRDKBT, SKRDN, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap 

pemotongan dan pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh 

Wajib Retribusi. 

34. Retribusi Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam masa Retribusi, dalam tahun Retribusi atau 

dalam bagian tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Retribusi Daerah. 

35. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah bukti pembayaran 

yang dilakukan wajib retribusi yang memuat besar tarif retribusi, 

masa retribusi, nama petugas/pemungut, nomor urut, nomor seri 

yang telah diporporasi/leges oleh Pemerintah Daerah/Dinas 

Pendapatan Daerah. 

36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan 

lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 

penulisan dan perhitungannya. 

37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung 

Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi 



dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat  paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

39. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi 

sebagai sarana dalam administrasi retribusi Daerah yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya. 

40. Analis Kebakaran/pemeriksa adalah orang yang bertugas 

melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan proteksi kebakaran 

disetiap gedung perkantoran baik instansi pemerintahan ataupun 

swasta. 

41. Petugas adalah orang yang diberikan tugas untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

42. Petugas pemungut adalah orang yang diberikan tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

43. Insentif pemungut adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 

pemungutan retribusi. 

 

BAB II 

MAKSUD TUJUAN ASAS DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat 

proteksi aktif/pasif pemadam kebakaran. 

(2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk:  

a. mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan  

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan 



b. mewujudkan transaksi retribusi pemeriksaan alat pemadam 

kebakaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, 

dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi. 

Bagian Kedua 

ASAS 

Pasal 3 
  

Asas dalam Peraturan Walikota ini adalah: 

a. kemanusiaan; 

b. keadilan; 

c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; 

e. ketertiban; 

f. kebersamaan; 

g. partisipasi; dan 

h. pelayanan; 

i. efisiensi; 

j. akuntabilitas; 

k. keamanan; dan 

l. manfaat. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup  

Pasal 4 

 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota meliputi: 

a. tingkat penggunaan jasa retribusi;   

b. besaran tarif retribusi; 

c. tata cara pendaftaran wajib retribusi; 

d. tata cara penghitungan retribusi; 

e. tata cara pembayaran retribusi; 

f. tata cara penagihan retribusi; 

g. tata cara keringanan pembayaran retribusi; 

h. tata cara pemeriksaan retribusi; 

i. insentif pemungutan; 

j. pembinaan dan pengawasan; 

k. pembiayaan; dan 

l. sanksi administrasi. 

 



Pasal 5 

(1) Pelaksanaan tugas pelayanan pemungutan retribusi dan 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran  dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas. 

(2) Pelayanan penagihan retribusi pemerikssaan alat proteksi 

aktif/pasif Pemadam Kebakaran di Daerah  sesuai wilayah 

kecamatan yang perhitungan retribusinya berdasarkan hasil 

pemeriksaan dari tim pemeriksa pemadam kebakaran yang meliputi 

jumlah atau volume alat proteksi aktif/pasif pemadam kebakaran 

pada bangunan dan gedung. 

BAB III 

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI 

Pasal 6 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau 

pengujian alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah 

alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji. 

(2) Jenis penggunaan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan retribusi 

adalah: 

a. alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan sejenisnya; 

dan 

b. klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada kebakaran bangunan 

gedung. 

Pasal 7 

 

(1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf a meliputi hidran kebakaran, pemercik (sprinkler), 

alarm kebakaran dan alat pemadam api ringan,  

(2) Klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan 

kegiatan penilaian dan/atau penggolongan bangunan gedung untuk 

tingkat resiko kebakaran ditinjau dari fungsi yang melekat pada 

bangunan tersebut dengan maksud mempermudah penanganan 

jika terjadi kebakaran. 

 

 

 



BAB IV 

BESARAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

Besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu: 

   NO Jenis Pelayanan Tarif Retribusi 

1 Hidran Kebakaran Rp  10.000,-/titik/tahun 

2 Pemercik / Sprinkler Rp    1.000,-/titik/tahun 

3 Alarm terdiri dari   

  a. otomatis Rp    2.500,-/titik/tahun 

  b. manual Rp    5.000,-/titik/tahun 

4 Alat Pemadam Api Ringan   

  a. Jenis Air Bertekanan :   

  - isi s.d 9 liter Rp    7.500,-/tahun 

  - isi lebih dari 9 liter Rp  15.000,-/tahun 

  b. Jenis Busa Kimia (chemical)   

  - isi s.d 9 kg Rp    7.500,-/tahun 

  - isi lebih dari 9 kg Rp  15.000,-/tahun 

  c. Jenis Tepung Kimia Kering (Dry 

Chemical Powder) 

  

  - isi s.d 9 kg Rp    7.500,-/tahun 

  - isi lebih dari 9 kg Rp  15.000,-/tahun 

  d. Jenis Carbondioxsida (C02)   

  - isi s.d 9 kg Rp    7.500,-/tahun 

  - isi lebih dari 9 kg Rp  15.000,-/tahun 

5 Bangunan yang menyimpan 

Bahaya Kebakaran 

  

  a. Tanda ancaman bahaya ringan Rp  20.000,-/meter 

  b. Tanda ancaman bahaya sedang Rp  20.000,-/meter 

  c. Tanda ancaman bahaya tinggi Rp  20.000,-/meter 

 
 

BAB V 
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI 

 
Pasal 10 

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mendaftarkan diri kepada Walikota 

melalui Kepala Dinas  untuk mendapatkan NPWRD. 



(2) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan 

NPWRD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

(3) Pendaftaran diri oleh Wajib Retribusi dilakukan dengan 

menggunakan formulir pendaftaran Wajib Retribusi. 

(4) Formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan: 

a. untuk Wajib Retribusi Perorangan: 

1. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau 

paspor; dan 

2. fotokopi nomor induk berusaha. 

b. untuk Wajib Retribusi Badan: 

1. fotokopi identitas diri pengelola atau pemilik usaha badan 

berupa kartu tanda  penduduk atau paspor; 

2. fotokopi akta pendirian Badan; dan 

3. fotokopi nomor induk berusaha. 

(5) Apabila formulir pendaftaran Wajib Retribusi telah diterima 

lengkap, Dinas dapat menerbitkan NPWRD dan diterbitkan paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja. 

(6) Dalam proses pendaftaran diri oleh Wajib Retribusi, petugas Dinas 

melakukan sosialisasi dan wawancara terkait hak dan kewajiban 

Wajib Retribusi diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan 

Walikota ini. 

 
BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 11 

(1) Besaran retribusi untuk obyek alat proteksi pemadam kebakaran di 

periksa oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Dinas dan dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8. 

(2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian 

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(3) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

dengan melihat jumlah obyek retribusi. 

 

 

 

 



BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Pembayaran oleh wajib retribusi terhadap ketersediaan sarana dan 

prasarana pemadam kebakaran dilakukan oleh Tim Pemeriksa Alat 

Pemadam Kebakaran. 

(2) Hasil pemeriksaan Tim terhadap ketersediaan pelayanan sarana 

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor 

oleh wajib retribusi setiap tahun untuk bulan yang sama. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan seperti label/stiker/kartu berlangganan dan/atau 

sebutan lainnya diatur dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

(4) Pembayaran Retribusi Daerah wajib dilakukan secara non tunai 

melalui:  

a. pembayaran langsung; dan 

b. e-payment (mesin EDC dan/atau e-money). 

(5) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank umum 

dapat dilakukan melalui:   

a. payment point yang disediakan oleh bank; dan 

b. bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang 

ditetapkan melalui Keputusan Walikota. 

(6) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

memuat informasi retribusi pemeriksaan alat pemeriksaan alat 

pemadam kebakaran yang dibayar.  

(7) Pembayaran melalui e-payment (mesin EDC dan/atau e-money) 

merupakan layanan perbankan menggunakan mesin Electronic Data 

Capture dan/atau Electric Money yang disediakan oleh Bank dengan 

alur sebagai berikut:   

a. wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang;  

b. juru pungut (collector) mendatangi wajib retribusi dengan 

membawa mesin EDC dan/atau e-money;  

c. wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan 

mesin dimaksud melalui proses swipe (gesek) dan/atau tap 

(tempel); dan 



d. apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk 

bukti pembayaran dan juru pungut menyimpan bukti 

pembayaran sebagai arsip pelaporan. 

(8) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa slip atau 

bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung keuangan 

dan/atau kantor pos. 

 

Pasal 13 

 

Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi yang dikeluarkan dan 

diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSRD. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

 

(1) Setiap wajib retribusi yang tidak/kurang bayar atau/tidak 

membayar bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi 

terutang dilakukan penagihan melalui STRD. 

(2) Petugas pemungut memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 

(tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah 

retribusi yang tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda 

keterlambatan. 

(3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau 

bunga/denda. 

(4) Kepala perangkat daerah yang membidangi pelayanan alat 

pemadam kebakaran memberikan surat peringatan kepada wajib 

retribusi.  

(5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat 

peringatan oleh wajib retribusi harus membayar kepada bendahara 

penerimaan. 

(6) Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pembayaran, maka  

Kepala perangkat daerah yang membidangi pelayanan alat 

pemadam kebakaran memberikan STRD. 

 

 

 



Pasal 15 

 

Bentuk STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV 

Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IX 
TATA CARA KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran retribusi terhutang dalam hal wajib retribusi 

mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaan. 

(2) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang 

mendukung permohonan, serta surat keterangan: 

a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, 

masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan 

jangka waktu penundaan. 

(3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disetujui Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan 

Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB X 

TATA CARA PEMERIKSAAN  RETRIBUSI 
 

Bagian kesatu 
Pemeriksaan  

Pasal 16 

 

(1) Walikota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-

undangan Retribusi Daerah. 

(2)  Walikota dapat menerbitkan keputusan untuk melimpahkan 

kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Pemeriksa. 



(3) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh 

jenis Retribusi baik untuk satu atau beberapa masa Retribusi, 

bagian tahun Retribusi  atau Retribusi dalam tahun-tahun 

sebelumnya maupun tahun berjalan. 

(4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam 

hal memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi; dan 

b. terdapat keterangan lain berupa data kongkret yang 

menunjukkan bahwa Retribusi Terutang tidak atau kurang 

bayar. 

 
Pasal 17 

 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. standar umum Pemeriksaan; 

b. standar  pelaksanaan Pemeriksaan; dan 

c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

(3) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf 

a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan 

persyaratan pemeriksaan. 

(4) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. aparatur negeri sipil berpangkat paling rendah  pengatur muda 

atau golongan II/a; 

b. berijazah  paling rendah Pendidikan sekolah menengah umum 

atau yang sederajat; 

c. telah mendapatkan Pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang 

cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa; 

d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya; 

e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan negara; dan 



f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Retribusi. 

(5) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan pemeriksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) WaliKota dapat menunjuk  tenaga ahli yang 

mempunyai kompentensi di bidang Pemeriksaan Retribusi sebagai 

pemeriksa. 

(6) Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan 

Pemeriksaan, yaitu: 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan 

yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit 

meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib 

Retribusi, menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta 

mendapat pengawasan yang seksama; 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian 

berdasarkan metode dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan 

(audit program) yang telah disusun; 

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti 

kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Retribusi; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 

seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih 

anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat 

merangkap sebagai anggota tim; 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat jam kerja dan apabila 

diperlukan dapat dilakukan diluar jam kerja; 

f. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dan dapat 

mengikutsertakan perangkat daerah/instansi terkait; 

g. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk 

kertas kerja pemeriksaan. 

 
Pasal 18 

 
Pendokumentasian pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf g, dilakukan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa dan 

berfungsi sebagai: 



1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar  

pelaksanaan pemeriksaan; 

2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

dengan wajib retribusi mengenai temuan pemeriksaan; 

3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan; 

4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh wajib retribusi; dan 

5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai: 

1. prosedur pemeriksaan yang dilakukan; 

2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3. pengujian yang telah dilakukan; dan 

4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan 

dengan pemeriksaan. 

 

Pasal 19 

 

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

disusun sesuai standar pelaporan Pemeriksaan yaitu: 

a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, 

memuat simpulan pemeriksaan retribusi yang didukung temuan 

yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap 

peraturan perundang-undangan retribusi. 

b. Laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai: 

1. penugasan pemeriksaan; 

2. identitas Wajib Retribusi; 

3. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi; 

4. pemenuhan kewajiban retribusi; 

5. data/informasi yang tersedia; 

6. buku dan dokumen yang dipinjam; 

7. materi yang diperiksa; 

8. uraian hasil pemeriksaan; 

9. ikhtisar hasil pemeriksaan; 

10. penghitungan retribusi terutang; dan 

11. kesimpulan dan usulan pemeriksa. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa disampaikan kepada 

Kepala Dinas   dalam bentuk tulisan per obyek retribusi. 

 



Bagian Kedua 
Pemeriksaan Wajib Retribusi 

Pasal  20 

 

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pemeriksaan: 

a. pengajuan keberatan oleh wajib retribusi; 

b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 

c. penagihan retribusi. 

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) 

huruf d, dalam melakukan pemeriksaan wajib: 

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan 

dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi; 

b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat 

perintah pemeriksaan kepada wajib retribusi pada waktu 

melakukan pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib 

retribusi; 

d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi apabila 

susunan tim pemeriksa retribusi mengalami perubahan; 

e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 

wajib retribusi; 

f. melakukan pembinaan kepada wajib rertibusi dalam memenuhi 

kewajiban retribusinya sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku; 

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen  yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainya yang 

dipinjam dari wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan 

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib 

retribusi dalam rangka pemeriksaan. 

(3) Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 

dilakukan pemeriksaan wajib retribusi oleh Kepala Dinas. 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pemeriksaan: 

a. pengajuan keberatan oleh wajib retribusi; 

b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 

c. penagihan retribusi. 



(5) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam 

melakukan pemeriksaan wajib: 

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan 

dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi; 

b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat 

perintah pemeriksaan kepada wajib retribusi pada waktu 

melakukan pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib 

retribusi; 

d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi apabila 

susunan tim pemeriksa retribusi mengalami perubahan; 

e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 

wajib retribusi; 

f. melakukan pembinaan kepada wajib rertibusi dalam memenuhi 

kewajiban retribusinya sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku; 

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen  yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainya yang 

dipinjam dari wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan 

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib 

retribusi dalam rangka pemeriksaan. 

 
Pasal 21 

 

Wajib retribusi selama pelaksanaan pemeriksaan berkewajiban: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib retribusi; 

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh 

data yang dikelola secara elektronik; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat 

atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga 

atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 

dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi 



petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas wajib retribusi, serta meminjamkannya kepada 

pemeriksa; 

d. menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan;dan 

e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

 

BAB XI 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 22 

 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Pasal 23 

 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan 

alat pemadam kebakaran dilaksanakan oleh perangkat daerah 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencegahan 

dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat, 

pemilik, pengguna, penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana 

kebakaran. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, Dinas 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan 

instansi/lembaga lainnya. 

 

BAB XIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

 

Sumber pembiayaan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini 

berasal dari: 



a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); 

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan 

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB XIV 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 25 

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Walikota ini terdiri dari: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembayaran sanksi administrasi; 

c. pemasangan stiker peringatan; 

d. pencabutan izin sementara; dan 

e. pencabutan izin tetap. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan kepada wajib retribusi sebagai berikut: 

a. peringatan I berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 

surat peringatan; 

b. peringatan II berlaku selama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 

surat peringatan; dan 

c. peringatan III berlaku selama 1 (satu) hari kerja sejak 

diterimanya surat peringatan. 

(3) Pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b adalah dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi  

administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari 

retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua 

belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

(4) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilakukan apabila wajib retribusi tidak melaksanakan peringatan 

tertulis, SKRD dan STRD. 

(5) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan apabila wajib retribusi tidak melaksanakan 

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 

(6) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilakukan apabila wajib retribusi tidak melaksanakan sanksi 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. 



(7) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilaksanakan oleh pemberi izin/penerbit izin sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota 

Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petujuk Teknis 

Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

 

Pasal 27 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Tanjungpinang. 

 

                                                             Ditetapkan di Tanjungpinang 
                                                             pada tanggal 31 Desember 2021 

     WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 

                                                                                            ttd. 

RAHMA 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 31 Desember 2021   
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

 
         ttd. 

TEGUH AHMAD S 
 
BERITA  DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR 88 TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  

UMUM PEMERIKSAAN ALAKT PEMADAM KEBAKARAN 

 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 
                                                                                             ttd. 
 
                                                                                          RAHMA 

   PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG        
No.Formulir : 
……………………………………………………………….. 

   DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

     

   KOTA TANJUNGPINANG       

   JL.IR.SUTAMI NO.65 - TANJUNGPINANG, TELEPON / FAX : ( 0771 ) - 24949   

   

 

   

 

           

 

 

        

 
 2. Beri Tanda V pada 

kontak 

 yang tersedia untuk jawaban yang di berikan               

 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, haraf diserahkan kembali kepada DISDAMKARMAT atau 
dikirm via pos 

        

DIISI OLEH SELURUH WAJIB RETRIBUSI 

 Nama Badan /Merk Usaha : ………………………………………………              

 Alamat ( Photocopy surat keterangan domisili dilampirkan )              

  Jl.……………………………………………………………………………………………………………       

  RT/RW ………………………………………………...Telp/ Hp ……………………………………………………    

  KEL. …………………………………………………………………………………………………………………     

  Kab / Kota ………………………………………………………………………………………………………………    

 Surat Izin yang dimiliki ( Photocopy surat izin harap lampirkan )              

  Sura  No. ………………………… Tanggal…………………………………   

  Sura  No. ………………………… Tanggal…………………………………   

 Bidang Usaha ( Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya )              

  Biro Reklame  Rumah Makan   Diskotik    Panti Pijat     Meja Ikan  

 Pertambangan  Kedai Kopi   Karaoke    Refleksi     Bank   

 Air Bawah Tanah  Kantin   Klab Malam   SPA / Mandi UAP   Telekomunikasi 
 Hiburan  Warung   Sirkus    Fitness Center     Internet   

 Hote   Jasa Boga / Katering  Akrobat    Olahgara     Komputer  

 Restoran  Kesenian   Sulap    Salon     Apotik   

 Wisma  Kursus   Bilyar    Parkir     Meja Sayur  

 Rumah Kost  Pameran   Golf    Sarang Burung Walet   Pendidikan  

 CV   Biro Perjalanan       Playstation     Kios   

 PT   Bengkel       Klinik      Industri   

    UD   Gudang    Cuci Kendaraan     ……………… 
 Yayasan  Rental Mobil   Pangkalan BBM   Percetakan     ……………… 

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 

 Nama Pemilik / Pen                    

 Jabata                     

 Alamat Tempat Ting                    

    
  RT/RW ………………………………… /HP …………………………………………………  
    
   

Tanjungpinang,.................................................. 20 

: 

: 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 

Diiterima Tanggal 
  

NPWRD Yang diberikan 

Nama Jelas/NIP 
            

Tanda Tangan 
   

  

  

  

  



LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR  88  TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  

UMUM PEMERIKSAAN ALAKT PEMADAM KEBAKARAN 

 
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 

 

     WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

            

                    ttd. 

RAHMA 

 

 

 

 
 

 
 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN  DAN PENYELAMATAN  
KOTA TANJUNGPINANG 

Jl. IR. SUTAMI No.65 – Tanjungpinang 

 
SURAT KETETAPAN  
RETRIBUSI DAERAH 

(SKRD) 
Masa Retribusi : ……… 
Tahun Retrubusi : ……… 

 
 

No. SKRD 
 

(……….) 

 

NPWRD                                  : ………………………………………… 

NAMA                                     : ………………………………………… 

ALAMAT : ………………………………………… 

TANGGAL JATUH TEMPO   : ………………………………………… 
 

NO KODE REKENING  URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp) 

   Rp.  

 Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi  Rp.  

                                       Jumlah sanksi  :  a. Bunga  
                            b. Kenaikan  

 
 

 Jumlah Keseluruhan                  Rp. 

Terbilang:  

PERHATIAN:  
1. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.  
2. Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan .  

                                                                                            
          Tanjungpinang,  ……………………. 
 
                                                                                                                                                        Kepala Dinas Pemadam Kebakaran            
                                                                                                                                                     dan PenyelamatanKota Tanjungpinang 
 
 
 
                                                                                                                                                                 …………………………….. 
                                                                NIP……………………… 
                                                                                                   

………………………………………………Gunting disini………………………………………………  

       
                                                                                                               No. SKRD : ……. 

NPWRD    : …………………………………….. 
Nama         : ……………………………………..  
Alamat : …………………………………….. 

 
 
                                                                                                               Tanjungpinang,  
                                                                                                              Yang Menerima,  
 
 
 
 
                                                                                                 (…………………………………….)      



LAMPIRAN III 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR 88 TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  

UMUM PEMERIKSAAN ALAKT PEMADAM KEBAKARAN  
 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 
   

 

                                                                

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

            

ttd. 

RAHMA 

 

 

 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

KOTA TANJUNGPINANG 
JL. IR. SUTAMI No. 65 
Kota Tanjungpinang 

SURAT TAGIHAN 
RETRIBUSI DAERAH 

(STRD) 
 

MASA : …………. 
TAHUN : ………….  

           
                         Nomor STRD : ………… 
  

1. NPWRD    :    ………………………………………………………………………. 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI :    ...................................................................................... 

3. ALAMAT    :    ...................................................................................... 

Tanggal Jatuh Tempo  :    ……………………………………………………………………….. 

KODE REKENING 
 

Uraian Pembayaran 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
a. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah 

sebagai berikut : 
1. Retribusi yang kurang bayar   Rp………………. 
2. Sanksi Administrasi  
a. Bunga     Rp………………. 
b. Denda     Rp………………. 

 
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2a+2b)  RP……………….  

 Terbilang : 

 Perhatian: 
1. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  Kota Tanjungpinang. 
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar  2% perbulan. 

  
Tanjungpinang,...................... 
 
 ………………………. 
 
 ............................... 
 Nip. 

…………………………………………………………potong disini ……………………………………………………….. 

 

 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

KOTA TANJUNGPINANG 
JL. IR. SUTAMI No. 65 
Kota Tanjungpinang 

SURAT TAGIHAN 
RETRIBUSI DAERAH 

(STRD) 
 

MASA : …………. 
TAHUN : …………. 

        Nomor STRD : ……… 
 

1. NPWRD    :  

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI :    ....................................................................................... 

3. ALAMAT    :    ....................................................................................... 

      Tanjungpinang,……………. 
               Yang Menerima 
                                                 ……………… 



LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR 88 TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  

UMUM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  

 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

 
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  

KOTA TANJUNGPINANG 
JL. IR. SUTAMI No. 65 
Kota Tanjungpinang 

 

SURAT SETORAN 
RETRIBUSI DAERAH 

(SSRD) 

 
1. NPWRD    :    ....................................................................................... 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI :    ....................................................................................... 

3. NAMA OBJEK RETIBUSI :    .......................................................................................  

4. ALAMAT    :    .......................................................................................   

KODE REKENING 
 
 
 

Uraian Pembayaran 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 

 
NOMOR KETETAPAN  :  ............................................. 

TANGGAL KETETAPAN  :  ............................................. 

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal ketetapan STRD,SKRD dan SKDRKB 

 
PERIODE MASA 

JAN FE
B 

MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OK
T 

NOV DES 

S/D 

JAN FE
B 

MAR APR MEI JUN JUL AG
S 

SEP OK
T 

NOV DES 

beri tanda silang pada bulan /periode yang dimaksud 

 
TAHUN 

............. 

TAHUN 

............. 

 
POKOK RETRIBUSI  Rp ...........................  

DENDA    Rp ........................... 

JUMLAH PEMBAYARAN                Rp ........................... 

TERBILANG 

................................... 

.................................. 

...........……………… 

 
Diterima oleh : 
Petugas Tempat Pembayaran 
Tanggal : 
 
 
 
 
 
Tanda Tangan :  
 
Nama Jelas :  
 

 
Tanjungpinang,.............
..... 
 

Penyetor 
 
 
 
 

Nama Jelas 
................................... 

 

 
Lembar Asli :    Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga 
Salinan 1 :    Untuk Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu 
Salinan 2 :    Arsip 

 

 
     WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

            

                      ttd. 

RAHMA 

 

 

 
 
 

 
 



 

LAMPIRAN V 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 88 TAHUN 2021   
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  

UMUM PEMERIKSAAN ALAKT PEMADAM KEBAKARAN 

 
BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
KOP 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR : ……………………………………………………………… 
    

PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT  PEMADAM KEBAKARAN, ATAS 
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  

NOMOR….TANGGAL…. 
    

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
KOTA TANJUNGPINANG 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
Menetapkan 
KESATU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDUA 
 
 
 
 
 
 
 
Atau 
KEDUA 
 
 
 
 
KETIGA 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

Bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil 
Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan 
Alat Pemadam Kebakaran atas SKRD Nomor…………….tanggal……….., maka perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tentang pengangsuran atau 
penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran atas 
SKRD Nomor……..tanggal…………; 
 

1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012  Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tanjungpinang Tahun 2012 Nomot 13);  

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran 
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 24). 
 
                                               MEMUTUSKAN 
 
 
Menyetujui Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran atas SKRD Nomor …………tanggal…………., dengan ketentuan sebagai 
berikut 

a. Nama Wajib Pajak :……………………………………………. 
Alamat Wajib Pajak :……………………………………………. 

b. SKRD 
Nomor  :……………………………………………. 
Tanggal  : 
 
 
Perhitungan Jumlah Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 
sebagai berikut : 

a. Jumlah Retibusi Terutang   :Rp……………………….. 
b. Masa angsuran     : ………………….. 
c. Perhitungan : 
- Besarnya angsuran   :Rp………………………. 
- Denda administrasi (2%)  :Rp……………………….. 
- Jumlah    :Rp……………………….. 

 
Perhitungan Jumlah Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 
sebagai berikut : 

a. Jumlah Retribusi Terutang   :Rp………………………. 
b. Jangka Waktu Penundaan   : …………………. 

 
 
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
      Ditetapkan di Kota Tanjungpinang 
      Pada Tanggal …………………………….. 
      KEPALA OPD  
 
                                                                 

 

             

     WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

            

                     ttd. 

RAHMA 

 


