
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
 

KABUPATEN CILACAP 
NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 6 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR 11 TAHUN 2004 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CILACAP, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian ijin kepada orang 

pribadi atau badan dimaksudkan dalam rangka 
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan diperlukan upaya-upaya nyata melalui 
peningkatan pelayanan di bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
perlu ditindaklanjuti dengan penetapan tentang 
Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

 
 

 
 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1950 Nomor 4, Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) ; 

2. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3480) ; 

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

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3527) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara 
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3530) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952) ; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4139) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 
1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2003 Nomor 56, Seri D Nomor 36) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2004 Nomor 4, Seri C Nomor 1). 

 
Dengan persetujuan, 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN CILACAP 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap; 
b. Bupati adalah Bupati Cilacap; 
c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap; 
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Cilacap; 
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha 
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 
tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

g. Izin Dispensasi Penggunaan Jalan adalah izin yang diberikan 
kepada Mobil Barang untuk menggunakan jalan yang tidak sesuai 
dengan kelas, daya dukung Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi 
Kendaraan yang diizinkan; 

h. Izin Bengkel adalah Izin untuk mengoperasikan bengkel terdaftar, 
tertunjuk dan pelaksana; 

i. Izin Usaha Penderekan adalah izin untuk mendirikan perusahaan 
penderekan; 

j. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi adalah Izin 
untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Mengemudi; 

k. Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk melakukan kegiatan 
bongkar muat barang bagi Mobil Barang; 

l. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus 
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek; 

m. Izin Operasi adalah Izin untuk mengangkut orang dengan 
kendaraan umum tidak dalam trayek; 

n. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan 
Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan 
kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki; 

o. Izin Pendirian Pool dan atau agen adalah Izin untuk mendirikan Pool 
dan atau agen penjualan/pemesanan Karcis; 
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p. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; 

q. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran; 

r. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi; 

s. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi; 

t. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 
16 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 
meter; 

u. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 
s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 
lebih dari 6,5 s/d 9 meter; 

v. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 
lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 
lebih dari 9 meter; 

w. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda 
motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus; 

x. Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian 
izin di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada orang pribadi 
atau badan; 

y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan 
pemotongan retribusi tertentu; 

z. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan Retribusi daerah; 
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aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang; 

bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda ; 

cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terhutang dari jumlah yang masih 
harus dibayar; 

dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya 
terutang; 

ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah 
ditetapkan; 

ff. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi 
yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, 
kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi 
administrasi; 

gg. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas 
Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang 
telah ditentukan; 

hh. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 

ii. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 

jj. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang. 
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BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan nama Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas pemberian izin di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
kepada orang pribadi atau badan. 

(2) Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah : 
a. Retribusi dispensasi penggunaan jalan; 
b. Retribusi izin bengkel; 
c. Retribusi izin usaha penderekan; 
d. Retribusi izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi; 
e. Retribusi izin bongkar muat barang; 
f. Retribusi izin trayek; 
g. Retribusi izin operasi; 
h. Retribusi izin insidentil; 
i. Retribusi izin pendirian pool dan atau agen. 

 
 

Pasal 3 
 

Obyek retribusi adalah pemberian izin di bidang lalu lintas dan angkutan 
jalan. 
 

Pasal 4 
 

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang 
memperoleh izin di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
 

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Perturan Daerah ini 
adalah golongan retribusi perizinan Tertentu. 
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BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : 
a. Retribusi dispensasi jalan berdasarkan daya dukung jalan, 

muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan; 
b. Retribusi izin bengkel bengkel berdasarkan klasifikasi bengkel. 
c. Retribusi izin usaha penderekan berdasarkan waktu; 
d. Retribusi izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi 

berdasarkan masa waktu; 
e. Retribusi izin bongkar muat berdasarkan JBL mobil barang; 
f. Retribusi izin trayek berdasarkan jenis kendaraan; 
g. Retribusi izin operasi berdasarkan jenis angkutan; 
h. Retribusi izin insidentil berdasarkan jenis kendaraan; 
i. Retribusi izin pendirian pool dan atau agen berdasarkan masa 

waktu. 
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

BESARNYA TARIF 
 

Pasal 7 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan 
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

 
Besarnya tarif retribusi dispensasi penggunaan jalan ditetapkan sebagai 
berikut : 
  Muatan 
 Daya Dukung Jalan Sumbu Dimensi Besarnya Tarif 
 (Kelas Jalan) Terberat Kendaraan (Rp.) 
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a. Kelas III A10 Ton Lebar = 2.5 m 2.500,- 
   Panjang = 18 m 
 
  > 10 Ton Lebar = 2.5 m 3.000,- 
   Panjang = 18 m 
 
 b. Kelas III B 8 Ton Lebar = 2.5 m 1.500,- 
   Panjang = 18 m 
 
  10 Ton Lebar = 2.5 m 3.000,- 
   Panjang = 18 m 
 
  > 10 Ton Lebar = 2.5 m 3.500,- 
   Panjang = 18 m 
 
 c. Kelas III C 8 Ton Lebar = > 2.5 m 1.000,- 
   Panjang = 12 m 
 
  8 Ton Lebar = 2.5 m 2.000,- 
   Panjang = 18 m 
 
  10 Ton Lebar = 2.5 m 3.500,- 
   Panjang = 18 m 
 
  > 10 Ton Lebar = 2.5 m 4.000,- 
   Panjang = 18 m 
 

 
Bagian Kedua 

Retribusi Izin Bengkel 
 

Pasal 9 
 

Besarnya Tarif Retribusi Izin Bengkel ditetapkan sebagai berikut : 
 
 Klasifikasi Bengkel Tarif Izin (Rp) Tarif Daftar Ulang (Rp) 
 
a. Bengkel Terdaftar 100.000,- 50.000,- 
b. Bengkel Tertunjuk 150.000,- 75.000,- 
c. Bengkel Pelaksana 200.000,- 100.000,- 
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Bagian Ketiga 
Retribusi izin usaha penderekan 

 
Pasal 10 

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Penderekan ditetapkan sebagai 
berikut : 
 a. Izin Penderekan   Rp. 50.000,- 
 b. Daftar Ulang   Rp. 25.000,-/tahun. 
 

Bagian Keempat 
 

Retribusi izin usaha penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi. 
 

Pasal 11 
 
Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Sekolah 
Mengemudi ditetapkan sebagai berikut : 
 a. Izin Usaha Penyelenggaraan Rp. 50.000,- 
 b. Daftar Ulang   Rp. 25.000,- 
 

Bagian Kelima 
Retribusi izin bongkar muat barang 

 
Pasal 12 

Besarnya Tarif Retribusi Izin Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai 
berikut : 
a. Untuk Mobil Barang dalam Daerah 

1. Mobil Barang dengan JBL s/d 5.000 Kg sebesar Rp. 15.000,-
/kend. 

2. Mobil Barang dengan JBL 5001 Kg s/d 10.000 Kg sebesar 
Rp.22.500,- /kend. 

3. Mobil Barang dengan JBL 10.0001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar 
Rp.27.500,- /kend. 

4. Mobil Barang dengan JBL diatas 15.001 Kg sebesar Rp.32.500,- 
/kend. 

5. Kendaraan Gandengan / Tempelan / Kontainer sebesar Rp. 
37.500,- /kend. 

b. Untuk Mobil Barang Luar Daerah 
1. Mobil Barang dengan JBL s/d 5.000 Kg sebesar Rp. 600,- /kend. 
2. Mobil Barang dengan JBL 5001 Kg s/d 10.000 Kg sebesar 

Rp.1.200,- /kend. 
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3. Mobil Barang dengan JBL 10.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar 
Rp.2.200,- /kend. 

4. Mobil Barang dengan JBL diatas 15.001 Kg sebesar Rp.3.200,- 
/kend. 

5. Kendaraan Gandengan / Tempelan / Kontainer sebesar Rp. 
4.200,- /kend. 

 
Begian Keenam 

Retribusi izin trayek 
 

Pasal 13 
 

Besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut : 
 
 Jenis Kendaraan Tarif Izin Tarif Daftar ulang 
  (Rp) (Rp) 
a. Mobil Penumpang Umum  
 dan Mobil Bus Kecil. 75.000,-/kend. 50.000,-/kend. 
b. Mobil Bus Sedang 100.000,-/kend. 75.000,-/kend. 
c. Mobil Bus Besar 150.000,-/kend. 100.000,-/kend. 
 

Bagian Ketujuh 
Retribusi Izin Operasi 

 
Pasal 14 

 
Besarnya tarif operasi ditetapkan sebagai berikut : 
 
  Jenis Angkutan Tarif Izin Tarif Daftar Ulang 
   (Rp) (Rp) 
 
 a. Angkutan Taksi 100.000,-/kend. 50.000,-/kend. 
 b. Angkutan Lingkungan 50.000,-/kend. 25.000,-/kend. 
 

Bagian Kedelapan 
Retribusi Izin Insidentil 

 
Pasal 15 

 
Besarnya tarif retribusi izin insidentil ditetapkan sebagai berikut : 
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 Jenis  Kendaraan Tarif Izin 
   (Rp) 
 a. Mobil Penumpang Umum 
     Mobil bus Kecil 5.000,-/kend. 
 b. Mobil Bus Sedang 10.000,-/kend. 
 c. Mobil Bus Besar 15.000,-/kend. 
 

Bagian Kesembilan 
Retribusi Izin Pool dan atau Agen 

 
Pasal 16 

 
Besarnya Tarif Retribusi Izin pool dan atau agen ditetapkan sebagai 
berikut : 
 
  Jenis Izin Tarif Izin Tarif Daftar Ulang 
   (Rp) (Rp) 
 a. Pendirian Pool 50.000,- 25.000,- 
 b. Pendirian Agen 25.000,- 12.500,- 
 

BAB VII 
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Pasal 17 

 
Retribusi terutang dipungut di Daerah. 

 
Pasal 18 

 
(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan 

Daerah ini, dipungut oleh wajib pungut di Daerah. 
(2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud  Ayat (1) Pasal ini adalah 

Pejabat dilingkungan Dinas. 
 

BAB VIII 
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI 

 
Pasal 19 

 
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya. 
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(2) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 
ini ditetapkan retibusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan 
atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB. 

(4) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SPTRD, SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini 
dan SKRDKB sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini ditetapkan 
oleh Bupati. 
 

BAB IX 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Pasal 20 

 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
 

Pasal 21 
 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

 
BAB X 

MASA BERLAKU DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
 

Pasal 22 
 

(1) Masa berlakunya Retribusi adalah sebagai berikut : 
a. Izin dispensasi penggunaan jalan selama 1 (satu) hari dan tidak 

dapat diperpanjang lagi; 
b. Izin bengkel selama bengkel tersebut masih menjalankan 

kegiatannya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib dilakukan 
daftar ulang; 

c. Izin usaha penderekan selama perusahaan masih menjalankan 
kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib 
didaftar ulang; 

d. Izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi selama 
masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) kali 
masuk di Daerah; 
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e. Izin bongkar muat barang selama 6 (enam) bulan untuk 
kendaraan Daerah dan bagi kendaraan luar Daerah berlaku 
untuk 1 (satu) kali masuk di Daerah; 

f. Izin trayek selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali 
wajib didaftar ulang; 

g. Izin operasi selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun 
sekali wajib didaftar ulang; 

h. Izin insidentil untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan 
berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat 
diperpanjang; 

i. Izin Pool dan atau Agen berlaku selama masih menjalankan 
kegiatan dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib dilakukan daftar 
ulang. 

(2) Daftar ulang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. 
(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini 

diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar 
ulang berakhir. 

(4) Sebagai tanda bukti telah dilakukannya daftar ulang kepada 
pemegang izin diberikan pengesahan daftar ulang. 

 
Pasal 23 

 
Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
 

BAB XI 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 24 

 
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang 

telah ditentukan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah 
ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus 
disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam 
waktu yang ditentukan oleh Bupati. 
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Pasal 25 
 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas. 
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) 

Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 
 

Pasal 26 
 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran. 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran 

retribusi ditetapkan oleh Bupati. 
 

BAB XII 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

 
Pasal 27 

 
(1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenisnya 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada 
wajib retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya 
surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud Ayat (1) Pasal ini, wajib retribusi tidak melakukan 
tindakan yang berkaitan dengan penagihan retribusi dikenakan 
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Surat / teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud Ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas. 

(4) Bentuk dan isi surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB XIV 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal 28 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh 
Bupati. 

 
BAB XIV 

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, 
DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI 

 
Pasal 29 

 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD 

dan/atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. 

(3) Permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan atau 
pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
dan (2) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib 
Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan 
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung 
permohonannya. 

 
BAB XV 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 30 

 
(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 
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(2) Berdasarkan permohonan dimaksud Ayat (1) Pasal ini, kelebihan 
pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih 
dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini yang 
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan 
dengan pembayaran retribusi selanjutnya. 

 
Pasal 31 

 
(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa 

setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) 
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati 
memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas 
keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi. 

 
Pasal 32 

 
(1) Pengembalian dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini dilakukan 

dengan menerbitkannya Surat Perintah membayar kelebihan 
retribusi. 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang 
berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

 
BAB XVI 

KEDALUARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG 
RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 
Pasal 33 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terhutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

 
17 

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
Pasal ini tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 

maupun tidak lengsung. 
 

Pasal 34 
 
(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang 

tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena 
wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta 
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, 
tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa. 

(2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud 
Ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 
wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang 
tidak dapat ditagih lagi. 

(3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, hanya 
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, atau setelah adanya 
penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi 
oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

(4) Atas dasat laporan dan penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud Ayat (3) Pasal ini setiap akhir tahun takwin Dinas 
Pendapatan Daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk 
setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah 
retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa 
piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi. 

(5) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul penghapusan 
piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwin 
dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana 
dimaksud Ayat (4) Pasal ini. 

(6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang 
sudah kedaluwarsa. 

(7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB XVII 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 27 

 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % 
(dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

 
 

BAB XVIII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 36 

 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan 
paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang 
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah 
pelanggaran. 

 
BAB XIX 

P E N Y I D I K A N  
 

Pasal 37 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 

(2) Wewenang penyidik dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 

 
19 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 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 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi; 

i. memanggil seeorang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini memberi 
catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil 
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

 
BAB XX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 38 
 

(1) Izin Trayek dan Izin Operasi yang telah dimiliki oleh Perusahaan 
Angkutan Umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih 
tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; 

(2) Terhadap permohonan daftar ulang izin Trayek dan Izin Operasi 
uang izinnya telah ditebirkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah 
ini, dikenakan Tarif Retribusi daftar ulang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini. 
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BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 39 

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rertribusi Izin Trayek 
dicabut dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

 
Pasal 40 

 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

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

 
 
 

Disahkan di Cilacap 
pada tanggal 16 April 2004 
BUPATI CILACAP 
 
           Cap ttd. 
 
PROBO YULASTORO 
 

 
 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 11 tanggal 16 April 2004 

Tahun 2004 Seri C Nomor 6 
Sekretaris Daerah 

 
Cap ttd. 

 
ADI SAROSO 
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PENJELASAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
NOMOR 11 TAHUN 2004 

 
TENTANG  

 
RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 
 Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bidang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian, 
perlu menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dengan penetapan Retribusi Perizinan. 
 
 Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang 
Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas. 
Pasal 5 :  Retribusi perizinan tertentu adalah 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada 
orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan serta kegiatan pemanfaatan 
ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, 
Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas 
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul untuk 
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menyelenggarakan jasa yang 
bersangkutan. 

Pasal 7 s/d 17 : Cukup Jelas. 
Pasal 18  : Pemungutan dilakukan oleh wajib pungut 

di Daerah dimaksudkan agar 
memudahkan dan untuk mendapatkan 
kepastian retribusi dapat terbayar. 

Pasal 19 s/d 23  : Cukup Jelas. 
Pasal 24 Ayat (1) : Cukup Jelas. 
 Ayat (2) : Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan oleh 

Bendaharawan Khusus Penerima yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 25 s/d 32 : Cukup Jelas. 
Pasal 33 Ayat (1) : Saat kedaluarsa penagihan retribusi ini 

perlu ditetapkan untuk memberi kepastian 
hukum kapan utang retribusi tersebut 
tidak dapat ditagih lagi. 

Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran 
kedaluarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian surat teguran 
tersebut. 

 huruf b : Pengakuan utang retribusi secara 
langsung adalah wajib retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

Pasal 34  : Cukup Jelas. 
Pasal 35  : Pengenaan sanksi administrasi berupa 

bunga dimaksudkan untuk mendidik wajib 
retribusi dalam melaksanakan 
kewajibannya dengan tepat waktu. 

Pasal 36 s/d 40 : Cukup Jelas. 
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