LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4

TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

: a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan
perlu dilengkapi perangkat peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintahan maupun pembangunan untuk penataan tempat usaha,
sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian
berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
b. bahwa untuk penataan tempat usaha diperlukan izin gangguan yang
merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan
penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) staatsblad Tahun 1926
Nomor 226 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad Tahun 1940
Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3271);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
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6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3488);
13. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indoneisia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4935);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. 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);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan
pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

PARAF KOORDINASI
BP2T
:

1.

Daerah adalah KotaTangerang Selatan

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
penyelenggara pemerintah daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Kota Tangerang Selatan.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang disebut BP2T adalah Badan yang
berwenang mengelola Izin Gangguan.

6.

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 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 apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

sebagai unsur
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7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di
bidang tertentu.

8.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

9.

Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

10. Gangguan berdampak tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh
suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau
penurunan mutu kualitas lingkungan.
11. Gangguan berdampak menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh
suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas
lingkungan.
12. Gangguan berdampak rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh
suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak
berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.
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 Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
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. 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.
17. 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 Kepala Daerah.

PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.
19. 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.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan perundangundangan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Materi yang diatur dalamperaturan daerah ini meliputi :
1.
2.

Pengaturan izin gangguan.
Retribusi izin gangguan.

BAB III
KRITERIA GANGGUAN
Pasal 3
Kriteria Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

PARAF KOORDINASI
BP2T
:

a.

Gangguan terhadap lingkungan, meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah,
sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau
kebisingan.

b.

Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, meliputi terjadinya ancaman
kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
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c.

Gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap:
1. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau
2. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di
sekitar lokasi usaha

Pasal 4
(1) Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terbagi dalam 3 (tiga)
tingkatan dampak, yaitu :
a. Gangguan Berdampak Tinggi ;
b. Gangguan Berdampak Sedang ;
c. Gangguan Berdampak Rendah.
(2) Jenis usaha yang memiliki dampak gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin
Pasal 5
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan
tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan wajib mendapat Izin
Gangguan dari Walikota.
(2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu izin tempat usaha yang
diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha
industri;
b. Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri yaitu izin tempat usaha yang
diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha
bukan industri.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Gangguan
Pasal 6
(1) Orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan
wajib memenuhi persyaratan.

PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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(2) Persyaratan izin gangguan meliputi :
a. Mengisi formulir permohonan izin;
b. Melampirkan foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akte
pendirian usaha bagi yg berbadan hukum; dan
c. Melampirkan foto copy status kepemilikan tanah.
(3) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a paling sedikit memuat :
a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
b. nama perusahaan;
c. alamat perusahaan
d. bidang usaha/kegiatan;
e. lokasi kegiatan;
f. nomor telepon perusahaan;
g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis;
i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara izin gangguan
diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7
(1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara
jelas, pasti dan terbuka.
(2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam
lampiran keputusan walikota tentang pemberian izin.
(3) setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib
disertai bukti pembayaran.
(4) jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15
hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap
dan benar.
(5) dalam hal ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak dipenuhi
oleh SKPD,permohonan izin dianggap disetujui.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Izin
Pasal 8
(1) Pemberian izin merupakan kewenangan walikota.
PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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(2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh BP2T.
(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin gangguan terhadap
permohonan izin yang diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja
terhitung sejak retribusi dibayar .
(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai
alasan yang jelas terhadap permohonan yang ditolak, paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perizinan
Pasal 9
Pemberi izin mempunyai kewajiban :
a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan
terbuka;
b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak
diskriminatif;
c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam
melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal
permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
g. menindaklanjuti permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10
(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada
atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai
dengan alasan yang jelas.

Pasal 11
Pemohon izin wajib:
a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas
kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12
Pemohon izin mempunyai hak :
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan
ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai
standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai
mekanisme yang berlaku.

Pasal 13
Pemberi izin dilarang:
a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan
terganggu;
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan
yang diberikan;
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundangundangan wajib dirahasiakan;
d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14
Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada
petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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Pasal 15
Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:
a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat,
dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah
memiliki izin gangguan; dan
c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau
persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau
persil.

Bagian Kelima
Perubahan Izin
Pasal 16
(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam
hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan
dari sebelumnya sebagai akibat dari :
a. perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasitas usaha;
c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha
(2) Dalam hal terjadi perubahanpenggunaan ruang disekitar lokasi usahanya
setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan
perubahan izin.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi
oleh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.

Bagian Keenam
Masa Berlaku
Pasal 17
Izin Gangguan berlaku selama perusahaan tersebut melakukan usahanya.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Ulang
Pasal 18
(1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pasal 17 dilakukan daftar ulang setiap
3 (tiga) tahun.
(2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Walikota.
PARAF KOORDINASI
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
(4) Apabila setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
dilakukan pendaftaran ulang, maka pemohon dikenakan sanksi administrasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pendaftaran ulang diatur
dengan peraturan walikota.

Bagian Keenam
Tidak Berlakunya Izin
Pasal 19
Izin Gangguan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya, memperluas tempat
usaha, terdapat perubahan kepemilikan tanpa mengajukan perubahan
kepada Walikota;
c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang selama 12 ( dua belas ) bulan ;
d. pemegang izin dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan ;
e. persyaratan yang pernah diajukan ternyata palsu, menyesatkan, atau tidak
benar.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat
berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap
lingkungan dan masyarakat.
(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan
pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian
akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

PARAF KOORDINASI
BP2T
:
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(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VI
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek dan Wajib Retribusi Izin Gangguan
Pasal 21
Dengan Nama retribusi izin gangguan dipungut pembayaran atas pemberian izin
tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,kerugian dan
atau gangguan.

Pasal 22
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
(3) Atas pelayanan terhadap pemberian Izin Gangguan, perubahan izin
gangguan, daftar ulang dikenakan Retribusi Izin Ganguan.
(4) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah.
(5) Wajib Retribusi Izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
mendirikan, mengubah, atau memperluas tempat usaha.
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Bagian Kedua
Penggolongan Retribusi
Pasal 23
Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
Pasal 24
(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan
didasarkan pada luas areal usaha,indeks lokasi dan indeks gangguan.
(2) Indeks lokasi diklasifikasikan sebagai berikut :
Lokasi

Indeks Lokasi

Jalan ROW ( 13 – dst)
Jalan ROW ( 7 - <13m)
Jalan ROW ( 4 - <7m)
Jalan ROW ( 0 – <4m)

5
4
3
2

(3) Indeks Gangguan diklasifikasikan sebagai berikut :
Tingkat Gangguan
Berdampak Tinggi
Berdampak Menengah
Berdampak Rendah

Indeks Gangguan
5
3
2

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 25
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
(1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus luas areal usaha x
indeks lokasi x indeks gangguan.
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(2) Tarif Retribusi berdasarkan luas areal usaha diklasifikasikan :
Luas Areal Usaha

Tarif per meter persegi
(Rp)
700
800
900
1.200

0 s/d < 1000 M2
1000 s/d < 2000 M2
2000 s/d < 4000 M2
4000 M2 atau lebih

(3) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.
(4) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan ditetapkan sebesar
30% (tiga puluh perseratus ) dari tarif retribusi yang berlaku.
(5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus
perseratus) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Keenam
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan
Pasal 27
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ;
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis,kupon dan kartu langganan;
(3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan
dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih
dengan menggunakan STRD.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) didahului
dengan surat teguran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
diatur dengan peraturan walikota.
(6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke
kas daerah.
Pasal 28
Retribusi izin gangguan dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 29
(1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan
menggunakan STRD.
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(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum
saat jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan,wajib retribusi
harus melunasi retribusi.
(5) Surat teguran atau surat peringatan,atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang
ditunjuk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan
walikota.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan
Pasal 30
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sebelum saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi
harus melunasi retribusi.
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 31
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa
Pasal 32
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguhkan jika :
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 33
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan walikota.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34
(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.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 35
(1)

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi
pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan,

penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 36
(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan

izin.
(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan

oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang

berwenang memproses izin.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar Pasal 18 ayat (4) dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus)
perbulan, dihitung dari retribusi yang harus dibayar.
(2) Selain Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan sanksi :
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a. penyegelan;
b. pencabutan izin.
(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. pemberian teguran tertulis pertama;
b. pemberian teguran tertulis kedua;
c. pemberian teguran tertulis ketiga;
d. pemanggilan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 38
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 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 Daerah.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut,
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyelidikan; dan/ atau
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k. Melakukan tindakan Iain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
(4) Penyidik sebgaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentauan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar Pasal 5, diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar .
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Pasal 40
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 41
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
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Pasal 42
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 merupakan
penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang telah diterbitkan masih tetap
berlaku sepanjang tak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 April 2011
PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

H. HIDAYAT DJOHARI
Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG E. DIREDJA
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 04
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
: 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 APRIL 2011
TENTANG : IZIN GANGGUAN

PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN
I. Perusahaan Bidang Industri
a. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Tinggi.
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Tekstil (Pemintalan, pertenunan, Pengelantangan, pencelupan, Pencetakan,
Penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyamakan/Pengawetan kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas/Pulp.
9. Industri Batu Batery Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
11. Industri Saparator accu
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi dan Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik.
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Umbi.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garmen dengan pencucian.
26. Industri Gula Pasir.
27. Industri Karet Buatan.
28. Industri Pemberantasan Hama.
29. Industri Cat, Pernis, Lak.
30. Industri Sabun, Tapal Gigi.
31. Industri Kosmetik.
32. Industri Perekat.
33. Industri Barang Peledak.
34. Industri Korek Api.
35. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi.
36. Industri Kaca Lembaran,.
37. Industri Kapur.
38. Industri Logam.
39. Industri Suku Cadang/ Onderdil.
40. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesih Jahit dan sejenisnya.
41. Industri Vulkanisir Ban.
42. Industri Panel Listrik.
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43. Industri Kapal/Perahu
44. Industri Kendaraan Roda dua atau lebih.
45. Industri Sepeda.
46. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
47. Industri Batik.
48. Industri Pengasapan, Karet, remiling dan crumb Rubber
49. Industri Peti Kemas.
50. Industri Teh.
51. Industri Tahu dan Tempe.
52. Pabrik Ban.
53. Pabrik Enternit.
54. Bengkel Kendaraan Bermotor.
55. Bengkel Bubut.
56. Rumah Potong Hewan.
57. Pabrik Soun, Bihun.
58. Industri Mesin Kendaraan Bermotor.
59. Industri Tiner
60. Industri Pagar BRC dan Kawat.
61. Industri Velg Kendaraan.
62. Industri Kaleng dari Alumunium, Seng Gelombang.
63. Industri Minuman Beralkohol.
64. Industri Peleburan dan Pengecoran Besi.
65. Pabrik Mie, Macroni, Spageti dan sejenisnya.
66. Industri Tinta.
67. Industri Porselin, keramik.
68. Industri Komponen Elektronika.
69. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
70. Industri Lampu dan Perlengkapan.
71. Industri Pipa Palaron PVC.
72. Industri AMP (Aspal Mixing Plant) / Ready Mix.

b. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Sedang.
1. Pabrik Sepatu/Sandal.
2. Pabrik Minyak Jarak.
3. Pabrik Minyak Kayu Putih.
4. Percetakan.
5. Industri Bumbu Masak.
6. Industri Pengolahan dan Pengawaten Daging.
7. Industri Pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
8. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
9. Industri Roti.
10. Industri Gula Merah.
11. Industri Bubuk Coklat.
12. Industri Rokok.
13. Industri Karung goni dan yang sejenisnya.
14. Industri Penggergajian Kayu.
15. Industri Makanan Ternak.
16. Industri Barang Gelas.
17. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
18. Industri Alat Komunikasi.
19. Industri Alat-alat Dapur dari Alumunium.
20. Industri Alat Fotografi.
21. Industri Penggilingan Padi.
22. Industri Susu.
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23. Industri Karton Box.
24. Industri Pengolahan Kayu
25. Industri Aksesoris Sepatu.
26. Industri Makanan ringan kue dan sejenisnya.
27. Industri Sarung Tangan Karet
28. Perusahaan Pencucian Kendaraan.

c. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Rendah.
1. Pabrik Bata Merah/Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Perusahaan Strum Accu.
5. Konfeksi.
6. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
7. Industri Perakitan Elektronik.
8. Industri Sirop.
9. Industri Perajutan.
10. Industri Permadani.
11. Industri Kapuk.
12. Industri Kecap, Tauco.
13. Industri Kerupuk.
14. Industri Petis, Terasi.
15. Industri Minuman (non alkohol).
16. Industri Alat Musik.
17. Industri Mainan Anak-anak.
18. Industri Alat-alat Tulis/Gambar.
19. Industri Permata/Barang Perhiasan.
20. Industri Jamu.
21. Catering.
22. Industri Pembuatan Tas.
23. Industri Kemasan.
24. Industri Rotan.
25. Pengolahan Limbah / barang bekas.
26. Ikan Hias.

II. Perusahaan Bidang Non Industri
a. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Tinggi.
1. Hotel.
2. Panti Pijat
3. Karaoke / Ruangan Bernyanyi
4. Kondomonium.
5. Apartemen/Rumah Susun Komersil.
6. Restoran dan Kafe.
7. Bengkel Kendaraan Bermotor.
8. Pembibitan Ayam Ras.
9. Peternakan hewan / Unggas.
10. Pemotongan Hewan / Unggas
11. Permainan Ketangkasan.
12. SPBU dan SPBE.
13. Gudang Tempat Penyimpanan Bahan Kimia.
14. Rumah Sakit.
15. Laundry.
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16. Pusat Perbelanjaan / Mall / Pasar Modern / Supermarket
17. Distributor Bahan Bakar Gas.
18. Show Room
19. Pool Kendaraan
20. Rumah Burung Walet.

b. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Sedang
1. Pertokoan dan Perkantoran.
2. Rumah susun bersubsidi
3. Los Kerja.
4. Warnet
5. Perusahaan Meubelair.
6. Losmen/Penginapan/Motel/Guest House.
7. Lapangan Golf

c. Yang Menimbulkan Gangguan Berdampak Rendah.
1. Kerajinan Rumah Tangga.
2. Tempat Rekreasi.
3. Rumah Bersalin.
4. Kolam Renang.
5. Bilyard.
6. Sarana Olahraga
7. Penampungan Tenaga Kerja.
8. Toko Onderdil.
9. Pertanian Tanam Hias
10. Biro Perjalanan.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

H. HIDAYAT DJOHARI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I.

UMUM
Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banten, telah terbentuk Kota Tangerang Selatan Sebagai Daerah
Otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan dalam rangka terwujudnya tujuan pembentukan Kota Tangerang Selatan yaitu
untuk meningkatkan Pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,
serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan
antara lain dalam Peraturan Daerah.
Salah satu Peraturan Daerah yang dipandang perlu cukup strategis yaitu Peraturan Daerah
tentang Izin gangguan yang dikenal dengan istilah HO (Hinder Ordonantic) mengingat
Penyelenggaraan Izin Gangguan ini, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan
pembangunan ekonomi dan perlindungan/kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota
Tangerang Selatan.
Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan bertujuan untuk :
a. Memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
b. Memberikan perlindungan bagi masyarakat;
c. Mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan
kelestarian lingkungan.
Materi muatan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan disamping mengatur mengenai
pemberian Izin Gangguan, Pembinaan dan pengawasan juga diatur mengenai retribusi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bahwa retribusi Izin Gangguan tergolong kedalam perizinan tertentu yaitu kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan demikian pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pemberian Izin Gangguan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha dalam rangka pertumbuhan perekonomian
daerah.
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II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
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Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Yang dimaksud dengan bersifat sosial adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum
antara lain masjid, gereja, kuil, sekolah.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
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Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
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