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18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, darr/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi darr/ atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah;

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasa12
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian Izin usaha perikanan.

Pasa13
(1)Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan

oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia
yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari:
a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap

dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai
dengan 10 (sepuluh) GTyang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi
di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal
darr/ atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
1) Penangkapan ikan;
2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
3) Pengangkutan ikan ;

b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan
usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah
administrasinya serta tidak menggunakan modal asing darr/ atau tenaga
kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat)
millaut.

a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),untuk setiap kapal penangkapan ikan
yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;

b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),untuk setiap kapal pengangkut
ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;

(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah:
a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan

penelitiarr/ eksplorasi perikanan.
b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya

ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:

a) Pembenihan dengan areallahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
b) Pembesaran dengan areallahan di:

1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;



6

2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima)unit dengan ketentuan 1
unit = 100 m?

3. kerambajaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan
ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m-'};

4. keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1
unit = 4 x 2 x 1,5 m-';

2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:
a) Pembenihan dengan areallahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
b) Pembesaran dengan areallahan tidak lebih dari 5 (lima)hektar;

3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
a) Pembenihan dengan areallahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
b) Pembesaran:

1. Ikan bersirip :
a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2

(dua) unit kerambajaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4
kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300-
500 ekor per kantong;

b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4
(empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit =
4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara
300-500 ekor per kantong;

c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari
10 (sepuluh) unit kerambajaring apung, dengan ketentuan 1
unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan
antara 300-500 ekor per kantong.

2. Rumput laut dengan menggunakan metode:
a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (de1apan)unit dengan ketentuan

1 unit berukuran 100 x 5 m2;
b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan

ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m-':
c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1

unit berukuran 1 (satu) ha;
3. Abalone dengan menggunakan :

a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit
= 10 x 2 x 0,5 m-;

b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan
berukuran Lx Ix l m>.

Pasal4
(1) Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh surat izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
(2) Wajib Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan perundangan Retribusi diwajibkan untuk me1akukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut.

BABIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal5
Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan kedalam Golongan Retribusi
Perizinan Tertentu.


