DAFTAR ISI
PERATURAN DAEMH KABUPATEN IANGKATTAHUN 2OT8

NO

Ket

Nomor/ Tahun

Judul Perda

I Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

l9 Maret 2018

Langkat Nomor

6 Tahun 2OO9 tentang

Pembentukan Organisasi

dan Tata

Kerja

Pelakmaan Harian Narkotika Kah.Langkat.
2

2 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

l9 Maret 201 8

Langkat Nomor 5 Tahun 201I tentang Retribusi
Izin Gangguan

J

4

Atas Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2018

Perubahan

2l

Tahun 2012tantang Rekibusi Jasa Umum

Maret 2018

4 Tahun 2018

i

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

20 Juli 2018
5

6 Tahun 201 8

l3 Aqgustus 2018
6

8 Tahun 2018

25 Oktober 2018
7

9 Tahun 201 8
Nopemtrer 201 8

Retribusi Perpanjangan

lzin

Memperkerjakan

Tenaga Kerja Asing

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun

Pengelolaan Penerangan Jalan tJmum

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAER4T{ KABUPATEN LANGKAT
NoMoR ...t.,.... rAHUN ...?9!0.

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6
TAHUN 2OO9 TDNTANG PEMBENTUXAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi LANGKAT,
Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Kabupaten
merupakan bagian dan menjadi instansi vertikal di
daerah;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu

Mengingat

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Harian Badan Narkotika Kabupaten Langkat ;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5587), sebagaimana telah djubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
tentang Perubahan Kedua atas Undang?_01_5
Undang
Nomor 23 Tahun 2O1S tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2O1S Nomor Sa, TamLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun tg82 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II LangkatDaerah (Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1986 tentang Pembahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Deli Serdang (l..embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
tentang Perangkat Daerah (Lembaran

2OL6
Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1a);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Re[publik Indonesia
Nomor 6041);

8.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSI(AN
Menetapkan

:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LANGKAT NOMOR

6

TAHUN 2OO9

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELAKSANA HARIAN

BADAN

NARKOTIKA

KABUPATEN LANGKAT.

Pasal

1

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6
Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika
Kabupaten Langkat, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak
diundangkan.

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, rnenrerintahkan
pengundangan Perahrran Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.
DlteL+pkan dr
pada tanggal

Statrat.
.19

llurat

BUPA?I LANGKA?,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 19 Mart*

^ot?

ttd
INDRA SALAHUDTN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGI(AT TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2 lZl /zlr8)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPAI,A BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARNGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

aot9

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN I,ANGKAT

NoMoR ..*.......reHUN ..+.q!P....

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 5
TAHUN 2O11 TENTANG REIRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

Menimbang

LANGKAT,

: bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli
. 2OL7 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Juli 2OI7 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menten Ddam Negeri Nomor 1-9 Tahun
2Ol7, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin
Gangguan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Kabupaten dalam Linglmngan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor LO92l;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Nomor 5
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaIbu Kota
t"ttt"t'g Pemindahandari
Tahun tg82
[ilavah
Kabupaten p..r"f'-fi"Et"t II Langkat
u si"j.i k."-rot". stabat dalam wilavah
(Lembaran
faUlpaten Oati II LangkatDaerah
-Tahun 19 82 Nomor 9);
ll.gJ"-e"p..Ulik lndorresia
Indonesia Nomor
5. Peraturan Pemerintah Republik
Wilayah
10 Tahun 1986 ientang Plrubahan Batas
Madya Daerah Tingkat II Binjai' Kabrtpaten
Kota
-o"Lt*t,
Tingkat it t angtcat dan Kabupaten Daerah
Negarl Republik
ii"ek"t 1l D;ti Serdan{(Lembaran
gO
Nomor 1 1' Tambahan
lrra6rr."i" Tahun lb
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4.

iilfi;;tt

3323);
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraarl Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Rlpublik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73'
rambahanlrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 19 Tahun

2OLT tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2OL6
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2OOg tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetqjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGI(AT

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LANGKAT NOMOR

5 TAHUN 2O1I

TENTANG

RETRIBUST IZIN GANGGUAN.

Pasal

I

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun

2OlL tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2

Peraturan
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

sejak tanggal

Agar setiap otang mellgetahuinya, memerintairkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.
St-ahat-,
Ditetapkan cli
pada tanggal \9 Nar+t )o8

BUPATI LANGI(A?,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada ta"ggat 19 t\AauRft. 2'0rB
SEKRETA RJ.S DAERAH KABUPATDN t*A N GKAT,

ttd
INIDRA SALAHUDiN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN LANGIGT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3 l)2/zot$)

Salinan Sesuai tiengan asiinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M

ALIMAT TATIGAN, SH
PEMBINA
NrP. 19730803 200212 1 00s

Pasai II

Peraturan

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

diundangkan.

Agar setiap or€ulg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan Stabat.

pada tanggal 21 [{4ret

zo18

BUPATI LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal lt t\,laret 2ol8
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2OI8 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1 lB /201q

Salinan Sesuai dengan asiinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIFAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LATVGKAT

NoMoR 3 TAHUN "2ote
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2OI2
TIi,NTANG RETRIBUSI JASA Ui.4Uh{
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI
Menimbang

:

LANGKAT,

untuk rnenindaklanjuti Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46IPUU-XII /2014
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
788.34-6483 Tahun 2016, maka lampiran I dan
lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

a. bahwa

2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor
Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

I Tahun

2012 tentang

i.

Pasal i8 ayat (6) Undang-Unciang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

o

Undang-Undang Nomcr 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2A06 i{omor i24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

3. Undang-Undang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006

Lentang Adrninistrasi

Kependr-rdukat-L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i3
Nomor232), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a751;

4

Undang-Undang Nomor

i2 Tahun 2O1i tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341;
.J.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,4 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-iJnciang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lentbaran Negara Repuhlik

lndonesia

Ncrmor

567e1;
6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1982 tentang Pemindahan lbu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II LangkatDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta-hun L982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor 11, Ta-rnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahr"r-n 1986

3323);

I Tahun 2Oi2 tentang
Umum ( Lembaran Daerah

8. Peraturan Daerah Nomor

Retribusi Jasa

Kabupaten Langkat Tahun 2OL2 Nomor
Dengan Persetujuan Bersama

1);

DEWAIV PERIMAKILAN RAKYA? DAERATi IGBUPATEN LANGKAT

dan
t),ID r.ra 'T\I
I AAI/\T'Ary I
u\J
I r L.rl.l\\-If\J-t

fuIEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PEFI,ATUIIAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2OL2
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BUPATI I"ANGT(AT
PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR "{." TAHUN .?.9I8
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang :

a.

bahwa untuk memberikan

perlindungan

dari tindakan

praktik

bisnis curang (unfair business/

melalui

kepada masyarakat

penggunaan alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya perlu dilakukan tera, tera
ulang dan kalibrasi terhadap alat tersebut;
b. bahwa kegiatan tera, tera ulang terhadap alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribus Daerah merupakan

salah

sumber pendapatan asli asli daerah sebagai
Retribusi Jasa Umum;
c.

bahwa Kabupaten Langkat memiliki potensi
sarana dan prasarana Berta sumber daya

manusia yang dapat

menjalankan

kewenangan

dalam bidang metrologi legal

pada Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD);

d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi

Pelayanan

Teraf Tera Ulang;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6)

Undang-undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;

2.

7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan

Undang-Undang Nomor

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor lO92l;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg
tentang Pb.jak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S0a9);

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll
tentang Pembentukan Peraturan perundang-

Undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;
7.

Undang
20l4Tentang

Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 20l4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun l9B2
tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya
Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

9. Peraturan Pennerintah Nomor 27 Tahun
tentang Pelaksanaan Kitab Undang

-

1988

Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang

-

Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5722);
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang Wajib Dan Pembebasan untuk di Tera

Dan atau di Tera Ulang Serta Syarat-syarat

Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
11.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat

II Binjai,

Kabupaten Daerah

Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun

1989

tentang Standar Nasional untuk Satuan
Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2Ot5

tentang Pembentukan Perangkat

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat 2016

Nomor 1, Tambahan Lembaran
Kabupaten Langkat Nomor 29);

Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI I,ANGKAT

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

:

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Bupati adalah Bupati Langkat"
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah yang berkedudukan
sebagai

6.

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Metrologi Legal
sebagai UPID Dinas.

7. Dinas adalah Dinas
Langkat.

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

8.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan
ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang
menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan
Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepenlingan umum
dalam hal kebenaran pengukuran.
Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan,

9.

penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera

dan tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
1 1.

Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di
bidang kemetrologran.

12.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai

bagi

pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
13.

Alat Takar adalah alat yang dipemntukan atau dipakai

bagi

pengukuran kuantitas atau penakaran.
14.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai

bagi

pengukuran massa atau penimbangan.
15.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai
sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan
timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan
penimbangan.

16' Tera adalah

suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau
tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan
atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan

yang berlaku.
17' Penera adalah Aparatur

sipil Negara pada lingkungan pemerintah

Kabupaten Langkat yang mempunyai keahlian khusus dan diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan
kemetrologian.
18. Tera Ulang adalah

suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan

tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan
atas UTTP yang telah ditera.
19.

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan

kebenaran

konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan
membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke
standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.

pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

20. Wajib Retribusi adalah orang

tertentu.
21. Surat Pendaftaran

Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
22. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sKRD

adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.
23. surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah L,ebih 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 atau tidak
sehamsnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

27. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya
atau mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan
agar alat yang dicocokan atau diperbaiki
tera atau tera ulang.

itu memenuhi persyaratan

28. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP

untuk menunjukkan hasil

yang sebenarnya.
29. Pembinaan

dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan

oleh

penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang
kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB

TI

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2
Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan berazaskan nilai-nilai

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

:

perlindungan konsumen;
transparan;
akuntabel.
kemanfaatan'
keadilan;
profesionalisme;

keilmupengetahuanan, dan
kepentingan umum.
Bagian Kedua

T\rjuan
Pasal 3

Tera, Tera Ulang alat UT"IP dilakukan dengan tujuan

:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan
kecurangan dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan alat
UTTP sebagai penentu satuan pengukuran;

b. mengoptimalkan kemampuan sumber daya daerah dalam
menjalankan umsan pemerintahan dalam bidang metrologi legal:

c. menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pelaku

usaha
perdagangan dan masyarakat pelaku kegiatan-kegiatan lain yang

menggunakan

alat UT'IP guna terciptanya rasa aman bagi

masyarakat konsumen;

sumber pendapatan asli daerah dari pelayanan
tera, tera ulang alat UTTP sebagai Retribusi Jasa Umum, dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum

d. meningkatkan

e.

metroligi legal di daerah.

BAB III
UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4

(1) Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) dibawah Dinas.

Ke{a dan Uraian Tugas UPTD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

(2) Pembentukan Organisasi, Tata
Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia UPTD
Pasal 5
(1)

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dalam bidang
Metrologi Legal dan kegiatan tera, tera ulang alat UTTP, Pemerintah

Daerah menjamin tersedianya sumber daya manusia yang cukup

dan cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam
rangka menjamin tersedianya sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan kedinasan
dan pelatihan untuk Penera dan PPNS Kemetrologian Legal.

(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan
dan pelatihan SDM UPTD dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

BAB IV
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 6
(1)

Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung
digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk
keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau
penimbangan ntuk:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kepentingan umum;
Usaha;

Menyerahkan atau menerima barang;

Menentukan pungutan atau upah;
Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan,
waj ib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2t Setiap BDKT

(3)

Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan
teraf tera ulang serta pengqian secara berkala.
Pasal 7

(1)

Penyelenggaraan pelayanan tera/tera
pengujian BDKT dilaksanakan di:

ulang atas UTTP

dan

a. laboratorium UPTD;
b. luar laboratorium UPTD.
(2) Setiap

urrP yang memenuhi

persyaratan dibubuhi dengan tanda
tera sah yang berlaku dan/atau surat Keterangan Hasil pengujian

dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan

Surat

Keterangan Hasil Pengujian;
(3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera

batal dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian serta setiap BDKT
yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil
Pengujian.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan

teraftera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan narna Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi

atasjasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan
pengujian BDKT.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan
pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
meliputi:

a. alat ukur panjang;
b. alat ukur permukaan cairan (Level Gauge);
c. tajaran basah;
d. tangki ukur;
e. tangki ukur gerak;
f. alat ukur dari gelas;
g. bejana ukur;
h. meter taksi;
i. alat ukur cairan minyak;
j. alat ukur gas;
k. meter air;
l. meter cairan minum selain air;
m. alat kompensasi suhu;

n.
o.
p.
q.
r.

meter Prover;
meter arus massa;

alat ukur pengisi (filling machine);
meter listrik (Kwh meter);
pembatas arus listrik;

s.
t.
u.
v.

anak timbangan;

w.

alat ukur lainnya

timbangan;
alat ukur tekanan;
meter kadar air, dan

Pasal

11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
jasapelayanan teraf tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta mengujian
BDKT dariPemerintah Daerah.
Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa
umum.
BAB VI
PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung

berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan
peralatan pengujian yang digunakan.
Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran penetapan Retribusi
Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan pada kebijakan pemerintah Daerah dengan
memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ditetapkan berdasarkan pelayanan teraf tera ulang sebagaimana
dimaksud da-lam Pasal 10.
Pasal 16

(1) Besaran tarif Retribusi Peiayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Besaran

tarif retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.
(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan

perkembangan perekonomian daerah.

(4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai

dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif
retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 17
Masa retribusi meliputi:

a.

masa retribusi tera dan /atau tera ulang atas UTTP berdasarkan
masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
b. masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun;
c. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu

masa kalibrasi yang ditetapkan dalam surat Keterangan Hasil
Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan
kelayakan alat,

Pasal 18

pasal 17, tidak berlaku
Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam
apabila:

lisik sehingga mengalami

a.

UTTP mengalami perubahan fisik dan non

b.

perubahan sifat ukurnya;
BDKT mengalami perubahan kemasan, bentuk, isi bersih (netto),
panjang dan jumlah hitungan"
BAB VIII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasai 19

Wilayah pemungutan retribusi dipungut
tempat pelayanan diberikan.

di UPTD dan di luar

UPTD

Pasal 2O

(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) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(a) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (3) pasal ini dilakukan secara tunai, dengan menggunakan
SSRD.

(5) Ketentuan lebih
Peraturan Bupati.

lanjut tata cara pemungutan diatur

dengan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN, PEI{YETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN,ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

pasal

2

1

(1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayara.n, angsrrran,
danpenundaan pembayaran retribusi diatur dalam peraturan
Bupati.

(2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 22

dari penerimaan Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

(1) Pemanfaatan

dengan penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang.
(21

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan untuk:
a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
b. penerbitan dokumen retribusi;

c.
d.
e.

pengawasan di lapangan;
penegakan hukum; dan
penatausahaan.
BAB XI
KEBERATAN
Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

(s) Keberatan

karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)

di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
Keadaan

kekuasaan wajib retribusi.

tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(s) Pengajuan keberatan

Pasal 24
(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
at'as
tanggal surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagr wajib retribusi, bahwa
(3)

keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima

selumhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
(4)

retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat,dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 25

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
ketebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bungasebesar
12 (dua belas) bulan.

(2)

2o/o

(dua persen) sebulan untuk paling lama

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26
(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi

dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

I (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi
Iama

(41

lainnya,

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.
(s) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)

Jika

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran retribusi.
(71

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati.

retribusi

diatur dalam Peraturan

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat Teguran,
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah T (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran,
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat Teguran,

surat peringatan atau surat lain yang

sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang

ditunjuk.
(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur
lebih
lanjuut dengan peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi
daerah.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

lain

yang

berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan

untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriks aan;dan latau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi
insentifatas 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), berpedoman pada peraturan perundangundangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administrasi
Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar

2o/o

(duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Kedua
Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi
Pasal 31

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
(2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap
setiap orang.
Pasal 32

(1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dapat mendelegasikan kepada Kepala
Dinas.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi
administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB XVII
PENryIDIKAN

Pasal 33

sipil tertentu di lingkungan pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perp4jakan
daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pejabat Pegawai Negeri

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada

pegawai negeri sipil tertentu

ayat (1) adalah pejabat

di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau;

b. laporan berkenaan dengan tindak pidana di

bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

c.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah dan Retribusi;

d.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpqiakan Daerah dan Retribusi;

e.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

f.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen rain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. meminta bantuan

tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

dan Retribusi;

h' menyuruh berhenti dan/atau melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yangdibawa;

i.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah dan retribusi daerah;

j' memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
k.

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain
yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB

)il/I[

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34
(1) Wajib Retribusi yang

tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merrrgikan 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.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
penerimaan Negara.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan peraturan Daerah
ini.
Pasal 36

Pelayanan Tera dan Tera ulang mulai dilaksanakan setelah
dikeluarkannya Surat Keterangan Direktur Jendral Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
tentang Kemampuan Tera da TeraUlang UTTp.
Pasal 37

saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan
Pasal 20 dan lampiran vII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 Tahun 2oL2 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran

(1) Pada

DaerahKabupatenLangkatTahun2ol2Nomorldicabutdan
dinyatakan tidak berlaku'
tanggal diundangkan'
(2) peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

Agar setiaP orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah KabuPaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal

N-T-

2018

BUPATILANGKA?,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal ao'72018
SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN LAHGI{AT,

ttd
INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH I{ABUPATET{ LANGI(AT

TAHUN 2OIA

NOMOR...3.

NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN LANGI(AT, PROVINSI
SUMATERA UTARA t 15167l2o18l

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMA
1

RIGAN, SH

97308032002t2 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: {..IRHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM
Metrologi Legal merupakan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenlKota
berdasarkan kewenangan dan kemampuan serta keberadaan sumber
daya di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Kabupaten/kota urusan pemerintahan bidang standarisasi dan
perlindungan konsumen berupa pelaksanaan metrologi legal berupa

tera, tera ulang dan pengawasan. sementara itu Undang-UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan metrologi legal berupa tera ,
tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (urrp) serta

pengujian benda dalam keadaan terbungkus (BDKT) merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah dalam kategori sebagai Retibusi Jasa
Umum. Undang-undang Nomor 8 Tahun Lggg rentang perlindungan
Konsumen mengatur tentang pengertian barang dan kewajiban pelaku
usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku sesuai dengan standar yang dipersyaratkap

termasuk di antaranya terbakit dengan kepastian terhadap satuan
ukura, takar dan timbang.

untuk menjalankan kewenangan urusan pemerintahan dalam bidang
Metrologi Legal ini, Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan
berbagai upaya guna memastikan berbagai kewenangan daerah ini
dalam dijalankan dengan sebaik-baiknya termasuk mempersiapkan

lahirnya UPTD Metrologi Legal disertai dengan sumber

daya

mamusianya. Lahirnya Peraturan Daerah tentang Tera, Tera ulang Alat
ukur, Takar, Timbang dan perrengkapannya ini merupakan payung

hukum daerah guna menjawab berbagai permasalahan

daerah

utamanyayangterkaitdengankedudukanretribusiaiatUTTPsebagai
Retribusi Jasa Umum'

DisampingituPeraturanDaerahtentangTera,TeraUlangAlatUkur,
mengatur
Takar, Timbang dan Perlengkapannya tidak semata-mata

perihalyangberhubungandenganretribusisebagaisalahsatu

Daerah ini
pendapatan asli daerah saja. Pada sisi yang iain, Peraturan
juga mengatur tentang kedudukan dan keberadaan UPTD berserta
semua sumber daya yang dibutuhkan yang wajib dikelola dan dibina

oleh Pemerintah Daerah, agar keberadaan dari UPTD dimaksud dapat

secara berkelanjutan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pemungut retrbusi jasa umum di daerah.Dengan diundangkannya
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi
masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal

1

Cukup jelas
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
oerlindunean keoada konsumen.

Huruh b
Yans dimaksud densan azas keterbukaan aoaran Danwa oalam
penvelensgaraan metrologi lesal dalam bentuk tera. rera ulans alai

Yang dimaksud dengan a.zas kemanfaatan adalah

bahwa

penyelenggaran metrologi legal tera, tera ulang alat UTTP dilakukan
untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat konsumen,
pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.

Huruf

e

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah adanya perlakuan
yang sama terhadap semua lapisan amsyarakat sebagai wajib retribusi

tanpa membedakan tingkat kemampuan sosial dan ekonomi, masingmasing orang memperoleh apa yang diusahakannya sesauai dengan
kapasitasnya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah

bahwa

penyelenggaraan metrologi legal tera, tera ulang alat UTTP dilakukan

berdasarkan kemahiran

dan kecakapan dengan profesi

berbasis

kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan azas keilmupengetahuanan adalah bahwa

penyelenggaraan metrologi tera,

tera ulang alaat uTTp dilakukan

dengan senantiasa mengikuti perkembangan standarisasi ukuran
satuan yang berlaku secara internasional yang beradaptasi terhadap
semua perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Huruf h
Yang dimaksud dengan azas kepentingan umum adalah bahawa
penyelenggaraan metrologi legal tera, tera ulang alat UTTp dilakukan

untuk kepentingan masyarakat melalui pengelolaan

sumber

pendapatan asli daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Yangdimaksuddenganpersyaratanteknisadalahperaturanyang
dimana UTTP itu
persyaratan
sebagai
dipenuhi
mutlak harus
menjamin keakuratannya'
memenuhi sifat metrologi sehingga
Pasal 7
AYat (1)

Huruf a
proses kegiatan
Laboratorium UPTD adalah tempat dimana
tetaf tera ulang
verifikasi terhadaP stAndar ukuran, PelaYanan
dan pengujian BDKT'

Huruf b

Proseskegiatanpelayanantera/teraulangdanpengujianBDKTdapat
Daerah dan
dilaksanakan di tempat-tempat yang ditunjuk Pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Ayat

(2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Tera UTTP adalah UTTP baru baik yang diproduksi di dalam
negeri maupun di luar negeri yang telah mendapatkan Izin Tanda
Pabrik atau lzin Tipe berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dilaksanakan untuk yang pertama kali. Dilakukan
terhadap UTTP yang digunakan sebagai alat penunjang teknis dimana

kebenaran pengukurannya menjamin keamanan, kesehatan,
keselamatan dan lingkungan hidup. Dilakukan untuk menjamin
kuantitas yang stabil dan tetap.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal

11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cuhrp jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Jangka waktu lamanya

1 (sattr) tahun atas produk BDKT

terhitung sejak diterbitkannya surat Keterangan Hasil pengqiian.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 18

Huruf a
Perubahan non fisik yang dimaksud adalah
kerjanya dengan sistem elektroniknya.

urrp

yang prinsip

Hunrf b
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa

selumh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diseratrkan
kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini buka.n berarti bahwa

Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah
Daerah dapat bekerja sama dengan Badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian

tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang,
pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
Ayat (2)

Cukup jeias.
Ayat

(3)

Cukup jelas.

Ayat

(a)

Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

CukuP jelas'
Pasal 28
CulnrP jelas'

Pasal 29
CulnrP jelas'
Pasal 30
CulnrP jelas'

Pasal 31

CukuP jelas'
Pasal 32

CulmP jelas'
Pasal 33

CukuP jelas'
Pasal 34
Cul'nrP jelas'

Pasal 35

CukuP jelas'
Pasal 36
CulnrP jelas'
Pasal 37

CukuP jelas
NOMOR"E'q'
KABUPATEN LANGKAT
DAERAH
LEMBARAN
TAMBAHAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

TANGGAL

: 4 TAHUN 2018
: 20-? 2Ot8

TENTANG

: RETRIBUSI

NOMOR

PELAYANAN

TERA/TERA ULANG

TARIF
TERA ULANG

TERA

]ENIS

NO

A.

SATUAN

KET

KAMTOR/
KANTOR

TMPT PAKAI

(Rp)

(Rp)

TMPT
LUAR

KANToR (Rp)

PAKAI (Rp)

UTTP

1,

UKURAN PAN]ANG

( Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam,
Tongkat Duga, Meter Saku Baja. Ban Ukur, Depth Tape)

a.

Kapasitas sampai dengan 1 m

b.

Leblh dari 1 m sampai dengan 2 m

c.

Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m

d.

3.000

13.000

4.000

14.000

15.000

2s.000

20.000

25.000

buah

20.000

30,000

25,000

30.000

Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m

buah

30.000

40.000

30.000

35.000

e.

Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m

buah

35.000

45.000

35.000

40.000

f.

Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m

buah

40.000

50.000

40.000

45.000

g.

Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m

buah

45.000

55.000

45.000

s0.000

h.

Lebih dari 50 m

buah

50.000

60.000

50.000

55.(x)0

buah

10.000

30.000

10.000

30.000

buah

15.000

35.000

15.000

35.000

buah

150.000

400.000

r50.000

400.000

buah

200.000

500.000

200.000

500.000

buah

500

11.500

500

b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L

buah

1.000

12.000

1.000

12.000

c. Lebih dari 25

buah

5,000

16.000

5.000

15.000

L

buah

Ukuran Panjang, jenis:
-Iinggi

t.

Alat Ukur

2.

Counter meter

2.

Orang

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)

a.

Mekanik

b. Eleltronik

3.

TAKAMN (MSAH

i

KERING)

a. KaDasitas samDai denqan 2

4.
a.

L

L

1

1.500

TANGKI UKUR
Bentuk Silhder Tegak

t.

Kapasitas sampal dengan 500 kL

buah

200.000

225.000

2.

Lebih dari 500 kL sampal dengan 1.000 kL

buah

300.000

375.000

3.

Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL

buah

450.000

575.000

4.

Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL

5.

Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL

6.

Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL

7.

Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL

8.

Leblh dari 100.000 kL

1.

Kapasitas sampai dengan 500 kL

2.

Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000

3.

Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL

4.

Lebih dari 5.000 kL sampal dengan 10.000 kL

1.

Kapasitas sampai dengan

2.

Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL

3.

Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL

4.

Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL

5.

Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL

6.

Lebih dari 30 kL sampai denqan 40 kL

7.

Lebih dari 40 kL

l0

kt

kL

Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau
lebih, setiap kompartemen dlhltung satu alat ukur

5.

TANGKI UKUR GERAK

1.

Kapasitas sampai dengan 5 kL

2.

Lebih dari 5 kL sampat dengan 10 kL

3.

Lebih dari 10 kL sampat dengan 1S kL

4.

Lebih dari 15 kL

2.

Lebih dari 5 kL sampat dengan

3.

Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL

4.

Lebih dad 15 kL

l0

kL

c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur pindah. Tangki Ukur Apung

1. Kapasitas sampal dengan 50 kL

3. Lebih dari 75 kL sampal dengan

4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL

5" Lebih dari 500 kL sampal dengan 1.000 kL
7. Lebih dari 1.000 kL sampal dengan 5.000

Kl

Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih,
setiap kompartemen dlhitung satu alat ukur

6.

ALAT UKUR DARI GELAS

Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal
Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikroplpet skala

a. Kapasitas sampai dengan 50

majemuk

L

b.

Lebih darl 50 L sampai dengan 200 L

c.

Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L

d.

Lebih dari 500 L sampal dengan 1.000 L

e.

Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L

f.

Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5,000

9,

L

ALAT UKUR CAIMN MINYAK

a. Meter Bahan Bakar Minyak

Untuk s€tiap media uji

1.

Kapasitas sampai dengan 25 m3/h

2,

Lebih dari 25 mr/h sampai dengan 100 m3/h

3.

Lebih dari 100 m3/h sampal dengan 500 m3/h

4,

Lebih dari 500 m3/h

Untuk setiap jenis media uji

l.

Kapasrtas sampai dengan

l5 m3/h

2.

Lebih dari 15 m3/h sampal dengan 100 m3/h

3.

Lebih dari 100 mr/h sampai dengan 500 m3/h

4,

Lebih dari 500 m3/h

I

buah

IO. ALAT UKUR GAS

1. Kapasitas sampal dengan 100 m3/h

2. Lebih dari 100 m3/h sampal dengan 500 m3/h

f

leOifr aari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3lh

4. Lebih dari l.0OO m3/h sampai dengan 2.000

m31h

5. Lebih dari 2.000 ms/h

l.

Kapasitas sampai dengan 50 m3/h

Z. Lebih dari 50 m3/h sampal dengan 500 m3/h

3. Lebih dari 500 m3/h sampal dengan

I

4. Lebih dari 1.000 m3/h sampal dengan 2.000 m3/h
5. Leblh dari 2,000 mr/h

c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem

d. Perlengkapan meter gas orlflce (iika diuji tersendiri) setiap

e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap

11. METERAIR

1. Kapasitas sampai dengan 15 m3lh

2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 myh

3. Lebih dari 100 m3/h

l.

Kapasitas sampal dengan 10 m3/h

2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m,/h
3. Lebih dari 100 m5/h

12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR

a. Meter Induk

1. Kapasitas sampai dengan 15 m3/h

buah

125.000

125.000

2. Lebih dari 15 m3/h empai dengan 100 m'/h

buah

175.000

175.000

3. Lebih darl 100 m3/h

buah

225.000

225.000

1, Kapasitas sampai dengan 10 m3/h

buah

27.s00

?7.500

2. Leblh dari 10 m3/h sampai dengan 100 m,/h

buah

37.500

37.500

3. Lebih dari 100 m3/h

buah

75.000

7s.000

buah

100.000

100.000

buah

300.000

300.000

buah

s00.000

500.000

buah

750.000

750.000

a. Kapasitas sampai dengan 10 kgimin

buah

ry).m0

1s0.000

b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/mln

buah

350.000

350.000

c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kgimin

buah

950.000

950.000

d. Leblh dari 500 kglmin sampai dengan 1.000 kg/min

buah

1.500.000

1.500.000

e. Lebih dari 1.000 kg/min

buah

2.2s0.000

2.2s0.000

buah

90.000

90.000

b. Meter

KerJa

13, ALAT KOMPENSASI STJHU (ATC)

TEKANAN

I4,

/

KOMPENSASI LAINNYA

METER PROVER

a.

Kapasitas sampai dengan 2.000 L

b.

Lebih dari 2.000 L sampal dengan 10.000

c.

Lebih dari 10.000 L

L

Meter prover yang mempunyai z(dua) seksl atau lebih, rnaka

setap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.

15. METER ARUS MASSA
Untuk setiap media uji

:

16, AtrAT UKUR PENGISI

( FILLING

Untuk setiap jenis media

17. METER USTRIK ( Meter

MACHINE )

kwh)

a. Kelas 0,2 atau kurang

1. 3 (tiga)

z,

phasa

buah

60.000

70.000

60.000

70.000

1 sotu) phasa

buah

20,000

t0,000

20,000

30.000

b. Kelas 0,5 atau kelas

1

1. 3 (tiga) phasa

buah

7.500

8.500

7.500

8.500

2. 1 (satu) phasa

buah

2.500

3.500

2.500

3.500

buah

4.500

5.500

4.500

5.500

(satu) phasa

buah

1.500

2.500

1.500

2,500

18, PEMBATAS ARUS USTRIK

buah

2.000

3.000

2.000

3.000

1. Sampai dengan 1 kg

buah

300

300

500

1.500

2. Lebih darl 1 kg sampai dengan 5 kg

buah

500

s00

1.000

2.000

3. Lebih darl 5 kg sampal dengan 50 kg

buah

1.500

1.500

2.500

3.500

buah

1.000

1.000

2.000

3.000

2. Lebih dari 1 kg sampat dengan 5 kg

buah

1.500

1.500

2.500

3.500

3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

buah

7.500

7.500

10.000

c. Kelas 2
1. 3 (tiga) phasa

2.

I

19. ANAK TIMMNGAN

a. Keteliuan blasa (kelas M2 dan M3)

b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan Ml)

l.

Sampai dengan 1 kg

1

1.000

c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan Fl)

1. Sampai dengan

I

kg

buah

25.000

35.000

30.000

40.000

2. Lebih dari 1 kg sampat dengan 5 kg

buah

30.000

45.000

3s.000

45.000

3. Leblh dari 5 kg sampai dengan 50 kg

buah

35.000

5s.000

50.000

60.000

buah

11.000

31.000

20.000

40.000

1). Kapasitas sampai dengan 25-kg

buah

1.500

21.500

12.500

25.000

2). Lebih besar dari 25 kg

buah

2.s00

22.500

15.000

35,000

buah

7.500

27.500

20.000

40.000

buah

8.000

28.000

22.500

42.500

buah

15.000

40.000

40.000

75.000

Duah

U.UUU

28.000

tt.5oo

42,500

20. TIMBANGAN

a.

Neraca

b.

Dacin

c.

Sentisimal
1). Kapasltas sampal dengan 150 kg

2). Leblh besar dari 150 kg sampai dengan
3). Lebih besar dari 500 kg

d.

Desimal

e.

Bobot Ingsut

/

liiltstmat

S0O kg

37.500

I;Tapasitas sampai dengan 25 kg

X. Gbfi besari;ri ,5 ks sampai dengan I50

kg

3). Leblh besar darl 150 kg

f.

Meja Beranger

f)'

fapasitas samPai dengan 25 kg
Lebih besar darj 25 kg

1). Kapasitas sampai dengan 500 kg

2). Lebih besar dari 500 kg

i.

Elektronik (Kelas

l).

III dan UII)

Kapasitas sampai dengan 25 kg

2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg
3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg
4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg
5). Lebih besar dari 1000 kg

j.

Elektronik (Kelas

II)

1). Kapasitas sampal dengan 1 kg

2). Lebih besar dari 1 kg

1), Kapasitas sampai dengan 1 kg

2). Lebih besar dari 1 kg

1). Kapasitas sampai dengan 50 ton

2). Lebih besar dari 50 ton

l.

Kapasitas sampai dengan 100 ton/h

2" Lebih dari 100 ton/h sampai

dengan 500 ton/h

3. Lebih besar dari 500 ton/h

21. ALAT UKUR TEKANAN
a, peao wergnt Te$ing macnine

1, Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm2

2. Lebih darl 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm'
3. Lebih dari 1.000 kg/cm,

b. Alat Ukur Tekanan Darah

1. Kapasitas s,ampai dengan 100 kg/cm,

2, Lebih dari 100 kg/crpz sampai dengan 1,000 kg/cm'

3.

Lebih dari 1.000 kg/cm,

1.

Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm,

2.

Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm,

3.

Lebih dari 1,000 kg/cmz

a. Untuk Biji-buian tidak mengandung minyak, seuap

b.

Untuk kayu dan komoditi lain/ setiap komoditi

c. untuk Biji-bijtan mengandung minyak, kapas dan

TARIF

]ENIS

NO

SATUAN
KANTOR (Rp)

B.

IEMPAT PAKAI (Rp)

BIAYA PENGU]IAN
buah

22, atau benda

/

10.000

20.000

barang bukan UTTP, dthitung berdasarkan

lamanya penguJian dengan minimum 2 jam Setiap Jam Baqian
dari jam dihltung

I jam

2" BDKT

pengujian dilakukan per jeniE BDI(T par lsi nominal
untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung

1

jam

jam

25.OOO

untu[Uap ]am. bagian dati jam dihitung

c.

l

jam

Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau

20.000

20,000

Jam

penimbangan lalnnya yang jenisnya tercantum pada poin A

D.

BIAYA I(AIIBRASI

a.

Untuk UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22,

buah

300 o,t Biaya Tera Kantor

300

o/o

Biaya Tera Di Tempat
Pakai

dasar tarlf adalah tarif tera.

b.

selain UTIP tersebut hurufA angka

I

sampai dengan 22.

buah

300

o/o

Blaya Pengu]ian

300

o/o

Biaya Pengujlan

dasar tarif adalah tarif penguJian.

E.

buku

TABEL

350.000

BUPATI LAITTGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA

GIAN HUKUM,

ALIM

ARIGAN, SH

197

200212 1 005

350.000

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN I,ANGKAT
NOMOR

6

TAHUN 2OL8

TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang :

a.

b.

c.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (l)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan
dengan peratrrran Daerah;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (l) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian LaIu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing,
Retribusi Perpanjangan Asing ditetapkan sebagai
Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, dan hunrf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing;
Mengingat

l.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945.

2.

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( lembaran Negara RI Tahun

2

1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara RI Nomor
32Oel;

Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003

4.

tentang
Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42791;

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);
6.

12 Tahun 2071 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll

Undang-Undang Nomor

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negar Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ot5 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor

246,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat da-lam
Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal;lun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun i98i

tentang Hukum Acara Pidana (lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2O15
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5722 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan batas Wilayah Kodya Dati II Langkat dan

Kabupaten Dati

II Deli Serdang (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3233);

'4',1
3

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3562);

t2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
13.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2Ol2 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot2 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OI2 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi

Perpanj an gan lzin Memperkerj akan Tenaga Kerj a Asin g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 5358);
15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2OLO tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja
Asing di Daerah;

16.

Peraturan Menteri Tenaga Keda Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penggunaan TenagaKerja Asing;

17.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakedaan (lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2AA Nomor 02, Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13);

18.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten L,angkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

q
4

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA

Menetapkan

PERPANJANGAN
KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat"
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

urusan
Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemeriniah daerah yang memimpin
pelaksanaan Lrrusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom"

4.
5.

Bupati adalah Bupati Langkat
Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah yang

berkedudukan sebagai Lrnsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

6, Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Langkat.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan

berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan
pemungutan retribusi Daerah.

B. Pejabat adalah

Pegawai yang diberi tugas tertentu

di bidang

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

5

9.

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 unutk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

lO.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakrrkan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.
1

1. 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 atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga

kelestarian lingkungan.

10. Perpanjangan rzin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing
adalah izin yang diberikan bupati atau pejabat yang ditunjuk

kepada pemberi kerja tanaga kerja asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 1. Retribusi Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga
Kerja
Asing, yang selanjutnya disebutkan retribusi perpanjangan
IMTA, adarah pembayaran atas pemberian perpanjangan
IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjukan kepada
Pemberi keda tenaga kerja asing.
12. Tenaga Kerja Asing adarah warga negara asing pemegang
visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. Pemberi Kerja Tenaga Keq'a Asing adalah badan

hukum atau
badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing dengan membayar upah atau imbalan daram bentuk
lain.

14. Masa Retribusi adalah sesuatu

jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagr wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah

Daerah.

vl
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15.

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 massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk iainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
SSRD, adalah

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di
singkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD, adalah surat

I

untuk rnelakukan tagihan Retribusi dan

I atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang
atau sanksi administratif berupa bunga dan

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih bayar
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak berutang.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan I atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesionai berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan

I atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan

ketentuan peraturan perundan g-undan gan Retribu si daerah.

2l.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkeian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk

r
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mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut

Retribusi sebagai pembayaran atas

Pemberian

Perpanjangan IMTA.
Pasal 3

(1) Objek Retribusi

sebagai dimaksud dalam Pasal 2
adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi
kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari
menteri yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan atau Pejabat yang di tunjuk.

(21 Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perpanjangan IMTA bagr Instansi Pemerintah,
perwakilan nelara asing, badan-badan Internasional,
Lembaga sosial, Lembaga Keagamaan, dan jabatanjabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasal 4

(1)

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi
kerja Tenaga Kerja Asing.
(21 Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Retribusi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

"{8

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasai 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perpanjangan IMTA didasarkan pada tuJuan untuk

menutup sebagian atau

seluruh

biaya

penyelenggaraan Ferpanjangan IMTA.

l2l Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya
dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1)

Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan
berdasarkan tingkat penggunaarl jasa sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 6.

(2)

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 f orang / bulan.

(3)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs
yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh
wajib Retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut
di wilayah kabupaten Langkat.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang
Iamanya 1(satu) bulan kalender.

vl'
)

(21 Saat Retribusi terutang adalah pada saat
diterbitkannya SKRD.

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal

11

(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang

ditetapkan dengan SKRD.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata
cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu
langganan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan"

12) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bempa karcis, kr-rpon
dan atau karfu langganan.

(3) Ketentuan Tata cara pelaksanaan

pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB

xI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa] 13

(1)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata

cara

pembayaran tempat pembayaran, dan penyetoran
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB

xII

SANKSI ADMINISTRASI

rt
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Pasal 14
(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.

STRD,

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
(1)

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3)

Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi diterbitkan Bupati atau Pejabat, Paling lama
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu

7 (tuJuh) hari setelah tanggal
surat teguranlperingatan/surat lain yang sejenis,

wajib retribusi harrs melunasi retribusi terutang.
(s)

Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16
(1)

Bupati dapat rnemberikan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan
wajib retribusi

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) diberikan dengan melihat fungsi objek
Retribusi.

"l
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dan
pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan,

BAB )ry
KEDALUWARSA

Pasal 17
(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika
wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(21

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

(4)

(s)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b adalah
Wajib Rretribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh wajib Retribusi
Pasal 18

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

W
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BAB XVI
PEMANFAATAN

Pasal 19
(1)

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan

IMTA diutamakan untuk mendanai

pengembangan keahlian
kerja lokal.
(2t

dan

kegiatan
keterampilan tenaga

ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah"

BAB )(\/II
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) lnstansi 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.
BAB XVTII
PENYIDIKAN
Pasal 2 1

(r)

(2)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan

pemerintah Daerah yang di angkat oleh pejabat yang
ber.wenang sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)

Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar

Y'
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keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

b. meneliti, mencari,

dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan

bukti dari

orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah;

d memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di Bidang
Perpajakan Daerah;
e. melakukan pengeledahan 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 perpaj akan Daerah ;
g. menyuruh berhenti dan

I

atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dm I atau dokumen yang

dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan; dan

/ atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan.

(41 Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Rrepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

L4

Pasal22
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"
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

(1)

penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah

ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya daJarn Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 &us-irS 2018
BUPATI LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal t3lpu<tuS 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
iNDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018

NOMOR 4

NOREG PERDA KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA.BAGIAN HUKUM,

o,,,*1$[flo^*
NIP. 19730803 201.2 1 005

II
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR A TAHUN APIB'
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
I.

UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 2B Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah

sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan
IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan
peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka
mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas

pemberian
perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atam Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi
masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan
pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi
Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan
jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang berlaku pada
Kementerian di bidang Ketenagakerjaan"
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk
mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku pada
tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, mengingat ketentuan Retribusi
Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
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PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud dalam
ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab
di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas,
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

L7

Cukup Jelas.
Pasal 1 I
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat

(2)

Cukup Jelas.
Pasal 12
Ayat (l)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat

(2)

Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (21
Cukurp Jelas
Ayat (3)
Culmp Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup JelaS
Pasal 16
Ayat (1)
Culnrp Jelas.

Ayat (21
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringan€rn
dan Psmbcbasan Rstribusi sckurang -kurangnya mcngatur tata cara

18

penyampaian permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan atas
permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

,
,

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (21
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat

(a)

Cukup Jelas.

Ayat

(5)

Cukup Jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Pasal 2L
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup

Ayat

Jelas.
Jelas.
Jelas.

Jelas.
Jelas.

Jelas.
Jelas.

Jelas.
Jelas.
Jelas.

(4)

Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I.,ANGKAT NOMOR 38

BUPATI I"AI{GKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATUMN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR

&

TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI I.ANGKAT,

Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan
berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan
usaha di daerah dapat berpotensi mencemari dan/atau
merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengganggu kesehatan masyarakat;
bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta memberikan
perlindungan dan kepastian hukum, diperlukan pelolaan
limbah yang baik dan benar guna mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan serta
berkelanjutan;
bahwa berdasarkan lampiran huruf K angka 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah, urusatr
Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya
dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu)
daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah
daerah kabupaten;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hunrf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Pengelolaan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Fropinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Pr.rblik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OAg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA9 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penrbahan 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 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 7982 tentang
Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat tI Binjai
ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
L982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat tl
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat tl Langkat dan
Kabupaten Derah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3323);
11.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOl tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beraeun (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 138,

t2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t,
22.

23.
24.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a153);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talcrun 2012 tentanglzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun
2OO2 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup di Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2OO9 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun
2OOg tentang Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2OlO tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2Ol2 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan
Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun
2Ol3 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun
2OL6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Langkat (Lembaran Daerah tahun 2Ot6 Nomor

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPETAN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya da-lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Langkat,
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan Berbahaya

dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, danlatau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut
Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung 83.
10. Pengelolaan Limbah

83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

I

l.

pemanfaatan,

pengolahan, dan/atau penimbunan limbah.
Pengurangan Limbah 83 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk
mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah
El3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.

Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan limbah.B3 yang
diiakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/at'au
penimbun limbah 83, dengan maksud menyimpan sementara.
limbah B3
13. pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan
darieenghasil limbah 83, dengan maksud -menyimpan sementara
sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun
limbah 83.
kegiatan
14. Pengumpulan Limbah 83 Skala Daerah adalah
Penghasil
dan
Pengumpul
*.rr"g,r*pulkan limbah 83 dengan lokasi
limbah E}3 berada di Daerah.
83 dari
15. pengangkutan Limbah 83 adalah kegiatan pemindahan limbah
fen[trasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul,
Pernanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah 83'
(reuse\,
16. pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaan kembali
yang
(recouery)
daur ulang (reqclel, dan/atau perolehan kembali
bertujuan untuh mengubah limbah 83 menjadi suatu produk, yang
dapai digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong,
aan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan
kesehatan manusia.
17. Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengubah karakteristik

12. Penyimpanan

limbah 83 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27,

29.

mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah
limbah 83, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah 83,
yang harus arnan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
Penimbunan Limbah E}3 adalah kegiatan menempatkan limbah E}3
pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan
kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma,
Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta Badan Usaha lainnya yang
melakukan kegiatan pengelolaan limbah 83 yang bersumber bukan
kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera
bidang atau subbidang pengelolaan limbah E}3.
Penghasil Limbah 83 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya
menghasilkan limbah 83.
Pengumpul Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengumpulan limbah Bg di Daerah, sebelum dikirim ke tempat
pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah 83.
Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengangkutan limbah 83.
Pemanfaat Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pemanfaatan limbah 83.
Pengolah Limbah 83 adalah badan usaha yang mengoperasikan
sarana pengolahan limbah 83.
Penimbun Limbah Et3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
penimbunan limbah 83.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya
berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab
untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan
Limbah 83.

pengelolaan Limbah 83 yang meliputi lzin
Penyimpanan Sementara Limbah 83, dan atau lzir' Pengumpulan
Limbah 83 skala kabupaten"
31. Izin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal

30.

Izin adalah izin

atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan
memperoleh izin usaha

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
dan/atau kegiatan.
32. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk
menerbitkan izin usaha danf atau kegiatan.
BAB iI
Asas, Maksud, T\.rjuan dan Ruang Lingkup
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah Kabupaten
Langkat, berdasarkan asas:
a. tanggung jawab Negara

b. kelestarian dan keberlanjutan

c. keserasian

dan keseimbangan
d, keterpaduan
e. manfaat
f. kehati-hatian
g. keadilan
h. ekoregion
i. keanekaragaman
j. pencemar membayar
k. kearifan lokal
l. tata Kelola Pemerintah yang Baik
m. partisipatif dan;
n. otonomi daerah
Bagian Kedua
Maksud dan T\rjuan
Pasal 3

Maksud pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah
mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di
Kabupaten Langkat.
Pasal 4

Trrjuan pengelolaan limbah BA di Daerah adalah:

a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
c. meningkaikan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan
hidup;
d. meniegah pencemaran dan menanggulangr pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah E}3 dan;
e. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai
fungsinya.
Bagian Ketiga
Ruang LingkuP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah 83, meliputi:
a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah 83;
b. perencanaan pengelolaan limbah E}3;
c. pengelolaan limbah B3;
d. perizinan;
e. penanggulangan dan pemulihan;
f. sistem tanggap darurat;
g. koordinasi;
h. kerjasama dan kemitraan;
i. peran masyarakat dan dunia usaha;
j. sistem informasi; dan
k. pembinaan dan pengawasan.
BAB III
KEWENANGAN
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah BS, meliputi:
a' menerbitkan izin pengumpulan limbah El3 pada skala Daerah, kecuali
minyak pelumas/oli bekas;
b. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah BB;
c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83;
d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah BB
pada skala Daerah;
e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah;
f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah 83;
o melakukan kerjasama antar daerah
D'
dalam pengendalian dan
pengelolaan Limbah E}3.

BAB TV
DAN STRATEGI
KEBIJANAIT
ARAII

Bagiaa Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 7

Kebijakan pengelolaa.n limbah 83 diarahkan untuk mengintegrasikan
pen[elotaan [;bah 83 di Daerah, dengan menetapkan zona atau
ioka"si pengelolaan limbah 83 dengan mempertimbangkan - daya
dukungaai daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan
lingkuigan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat,
beidasarkan ke tentuan pe raturan perundang-undan gall .
(2t Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah 83
di Kabupaten Langkat akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1)

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 8

Strategi pengelolaan limbah

83

mencakup serangkaian kegiatan

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
dan penimbunan limbah 83 dengan teknologi ramah
lingkungan, melalui pengura.ngan (reduel, daur ulang (reqclel,
penggunaan kembali (reusel dan perolehan kembali (recoueryl.

pengolahan

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 9

Badan menyusun rencana pengelolaan limbah E}3 sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH 83
Pasal

1O

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah BB, wajib:
a. melakukan pengelolaan limbah E}3 yang dihasilkannya; dan
b. membuat, menyimparr, dan melaporkan catatan mengenai:
1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah 83;
2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;dan
3. nama oensanskut limbah El3 vans melaksanakan nenoririman

(2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi kegiatan:
a. pengurangan limbah 83;
b. penyimpanan limbah 83;
c. pengumpulan limbah E}3;
d. pengangkutan timbah B3;
e. pemanfaatan limbah B3;
f. pengolahan limbah 83; dan
g. penimbunan limbah 83"
(3) Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sumbernya
terdiri atas:
a" limbah 83 dari sumber tidak spesifik;
b, limbah 83 dari sumber spesifik;
c. limbah 83 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas
kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi
spesi{ikasi.

(4) Limbah 83 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, meliputi:
a. limbah 83 dari sumber spesifik umum; dan
b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(5) Karakteristik Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
a. mudah meledak;
b. mudah terbakar;
c. bersifat reaktif;
d. beracun;
e. menyebabkan infeksi; dan
{. bersifat korosif;
(6) Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
a. inventarisasi jumlah limbah E}3 yang dihasilkan, dan;
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah El3.
Bagran Kesatu
Kegiatan Pengelolaan

Paragraf 1
Pengurangan
Pasal trl

Pengurangan limbah 83 dilakukan mela-lui upaya menyempurnakan
penyimpanan 83 dalam kegiatan proses {house keepingl, substitusi
bahan, modilikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah
lingkungan.
Paragraf 2
Penyimpanan Limbah 83
Pasal 12

(i) Setiap Orang yang

menghasilkan Limbah

Penyimpanan Limbah 83.

83 wajib

melakukan

(21

---*Li"f'o.rt""
SetiaporangyangmenghasilkanLimbah83sebagaimanadimaksud
pencampuran Limbah E}3 yang
ayat (1) ail"t"i?
disimpannYa.

(3)

UntukdapatmelakukanPenyimpanan..LimbahBs,Setiaporang
wajib memiliki izin Pengelolaan

(4)

Limbah 83 untuk kegiatan
Untuk dapat *.tp"?oteh izin i'enielolaan
-or"ng
yang menghasilkan Limbah
penyimparran Limiah 83, Setiap

sebagaimana dimaksud pada "y"f^1r1
83'
Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limabah

83:
a. Wajib memitiki Izin Lingkr'rngan; dan
dan
b. Harus mengajuk"r, p.irrrohonan secara tertulis kepada bupati
melampirkan PersY aratan izin'
penerbitan lzin
(s) nersy.r.t.n dan tata cara permohonan- dan

Lingkungan ..btgaim"ta dimaksud pada ayat (4) huruf
dilaksanakan sesrlai dengan ketentuan Peraturan Perundang

a

Undangan.
(6)

eersyaLtan izi,. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

meliputi:
a. Identitas pemohon;
b. Akta pendirian badan usaha;
c. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 83 yang akan
disimpan;
d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah
83;
e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah 83; dan
f. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e
dikecualikan bagi permohonan wirr Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah 83 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus.
Pasal 13

Tempat Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan :
a. Lokasi penyimpanan Limbah 83
b. Fasilitas penyimpanan Limbah 83 yang sesuai dengan jumlah
Limbah 83, karakteristik Limbah 83, dan dilengkapi dengan upaya
pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c. Peralatan penanggulangan keadaan damrat.
Pasal 14

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b dapat benrpa :
a. Bangunan;
b. Tangki dan I atau kontainer;

c. Silo;

d. Tempat tumpukan Limbah (waste
e. Waste inpoudmen! dan/atau

f.

pile);

Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

(2)

(3)

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
huruf b, hun-rf c, danf atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan
penyimpanan:
a. Limbah 83 kategori 1;
b. Limbah 83 kategori 2 dan sumber tidak spesifik; dan
c. Limbah 83 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf c, huruf d, huruf e, danf atau huruf f dapat digunakan untuk
melakukan Penyimpanan Limbah 83 kategon 2 dan sumber spesifik
khusus.
Paragraf 3
PengumpUlan
Pasal 15

(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah E}3 wajib melakukan

Pengumpulan Limbah 83 yang dihasilkanny*a.
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang :
a. Melakukan pengumpulan Limbah El3 yang tidak dihasilkannya; dan
b. Melakukan pencampuran Limbah El3 yang dikumpulkan.
(3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
a. Segregasi Limbah E}3; dan
b. Penyimpanan Limbah 83.
(41 segregasi Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan sesuai dengan :
a. Nama Limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan
b. Karakteristik Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat (5).
(5) Kegiatan pengumpulan limbah 83 hanya diperbolehkan apabila badan
usaha Pengumpul limbah 83 telah memiliki kontrak kerjasama
dengan pihak Pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah 83
yang telah memiliki izin.
(2)

Pasal 16

(1) Dalam hal setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu
melakukan sendiri pe_n-gumpulan Limbah E}3 yang dihasilkarr.ry",
Pengumpulan Limbah eiaisirahkan kepad" F;s";-;"iii;;ah
83.
(2) Penyerahan Limbah 83 kepada pengumpul Limbah E}3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan uutti penyerahan Limbah 83.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah 83 disampaikan oleh Setiap Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling-lama i
(tujuh) hari sejak penyerahan Limbah 83.
Pasal 17

(1) untuk dapat melakukan pengurnpulan Lirnbah 83, pengurnpr:l
Limbah 83 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah 83 untuk
Pengumpulan Limbah 83.

(2) Pengumpul Limbah 83 dilarang :
a. Melakukan pemanfaatan Limbah 83 dan/atau Pengolahan Limbah
E}3 terhadap sebagian atau selun-rh Limbah 83 yang dikumpulkan;
b. Menyerahkan limbah 83 yang dikumpulkan kepada Pengumpul
Limbah E}3 yang lain; dan
c. Metakukan pencampuran Limbah 83.
(3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan
Pengumpulan LimU"f, 83, Pengumpul Limbah 83 wajib memiliki izin
Lingkungan.
(a) Per-ayaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan lzin
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
Pasal 18
(1)

(21

Pengumpul Limbah 83 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah El3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati.
Permohonan izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan

Pengumpulan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
a. Identitas pemohon;
b. Akta pendirian badan usaha;

ayat

(1)

c. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah Bg yang

akan
dikumpulkan;
d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah
83;
Pasal 19
(1) Pengumpul

Limbah 83 wajib membuat catatan tentang

:

a. Jenis, karakteristik, jumlah Limbah 83 dan waktu diterimanya
limbah E}3 dari penghasil limbah 83;

b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah Bg
kepada pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun Limbah

c.

E}3; dan

Nama pengangkut limbah 83 yang melaksanakan pengiriman dari
Penghasil Limbah 83 dan kepada pemanfaat dan/atau pengolah
dan/atau Penimbun Limbah 83.
(2) catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. Inventarisasi jumlah limbah 83 yang dikumpulkan;
b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah 83.
Pasal 2O
(1)

Fasilitas penyimpanan Limbah 83 berupa bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi

persyaratan :
a. Desain dan kontruksi yang mampu melindungi Limbah
hujan dan sinar rnatahari;
b. Memiliki penerangan dan ventilasi; dan
c. Memiliki saluran drainase dan bak penampung.

83 dari

(21

Persayaratan fasilitas Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan
Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83 :

a. Kategiri 1; dan
b. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
(3)

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan hunrf c berlaku untuk permohonan izin
Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83
kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
BAB VII
PEMANFAATAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu
Pemanfaatan
Pasal 2 1

limbah 83 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan
kegiatan pemanfaatan limbah 83.
(21 Kegiatan utama pemanfaatan limbah 83 wajib memiliki izin dari
Instansi teknis terkait sesuai kewenangan, setelah mendapat
rekomendasi dari Gubernur.
(3) Pemanfaat limbah 83 yang memanfaatkan limbah 83 bukan sebagai
kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1) Pemanfaatan

Pasal 22
(1)

Pemanfaat limbah

83 wajib membuat dan

menyimpan catatan

mengenai:

a. sumber limbah 83 yang dimanfaatkan;

(21

b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah 83 yang dikumpulkan;
c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan dan
produk yang dihasilkan; dan
d. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah 83 dari
Penghasil dan/atau Pengumpul limbah E}3.
Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah 83.
Pasal 23

83 wajib membuat dan menyimpan catatan
mengenai :
a. Sumber limbah 83 yang dimanfaatkan;
b. Jenis, karakteristik, dan jumlah limbah E3 yang dikumpulkan;
c. Jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah 83 yang dimanfaatkan dan
prodr:k yang dihasilkan; dan
d. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah 83 dari
penghasil dan/atau pengumpul Limbah 83.

(1) Pemanfaat Limbah

(2) Catatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. Inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah 83.
Paragraf 6
Pengolahan
Pasal 24

(1) Pengolahan limbah 83 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan
kegiatan pengolahan limbah 83, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kegiatan pengolahan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memiliki izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi
Gubernur.
Pasal 25

(1) Pengolah limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membuat dan menyimpan catatan mengenai:
a. sumber limbah 83 yang diolah;
b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah 83 yang diolah;
c. jenis, karakteristik, dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses
pengolahan limbah E}3; dan
d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah 83.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah E}3.
Paragraf 7
Penimbunan
Pasal 26

(1) Penimbunan limbah E}3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan
kegiatan penimbunan limbah B3.
(2) Penimbunan limbah E}3 dapat dilalmkan oleh Penghasil untuk
menimbun limbah 83 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
(3) Kegiatan penimbunan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau (2), wajib memiliki inn dal-i Menteri, berdasarkan rekomendasi
Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 27

(1) Penimbun limbah El3 wajib membuat

dan menyimpan

catatan

mengenai:

a. sumber limbah 83 yang ditimbun;
b- jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun; dan
c. narna Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah 83.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. inventarisasi jumlah limbah I}3 yang dimanfaatkan; dan
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam
pengelolaan limbah 83.
BAB VIII
PEzuZINAN
Bagian Kesatu
Paragraf I
Izin Penyimpanan Sementara
Pasal 28

(1) Badan usaha penghasil limbah 83 wajib memiliki Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penerbitan lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
(3) Sebelum memperoleh lzirt Penyimpanan Sementara Limbah 83,
Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
{al l:clin Penyimpanan Sementara Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Paragraf I
Tatacara Memperoleh lzin Penyimpanan Sementara
Pasal 29

(1) Permohonan izin penyimpanan sementara disarnpaikan secara tertulis
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani
oleh pemohon.

(2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan:
a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan;
d. foto kopi lzin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan
kegiatan penyimpanan $ementara Limbah 83;
e. denah lokasi pengelolaan Limbah E}3;
f. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
g. uraian tentang desain konstmksi tempat penyimpanan sementara
Limbah E}3;
h. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah 83;
i. formulir isian yang disediakan; dan
j. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
(3) Tatacara penerbitan lzin penyimpanan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan dalam bentuk
Surat lzin.

(21

Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat tentang:
a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat,
bidang usaha, narna penanggung jawab kegiatan;
b. sumber Limbah 83;
c. jenis pengelolaan Limbah E}3 yang meliputi penyimpanan sementara

Limbah 83 atau pengumpulan Limbah E}3;
d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83;
e. jenis dan karakteristik Limbah 83;
f. kewqjiban yang harus dilakukan;
g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
h. masa berlaku izin.
Pasal 31

(1) Setelahlzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 terbit, Pemeganglzin
wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam lzin Penyimpanan Sementara
Limbah E}3;
b. melakukan penyimpanan sementara limbah 83
c. menJrusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara
limbah 83 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan
Menteri, paling sedikit l(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.
(2) Penyimpanan sementara limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling lama:
a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah 83 dihasilkan, untuk
Limbah 83 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per
hari atau lebih;
b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah 83 dihasilkan,
untuk Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari s0 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah El3 kategori 1;
c. 365 (tiga rahls enam puluh lima) hari sejak Limbah E}3 dihasilkan,
untuk Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari s0 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah 83 kategori 2 daniumber'tidak
spesifik dan sumber spesifik umum; atau
d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah 83 dihasilkan,
untuk Limbah 83 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
(3) Dalam hal penyimpanan sementara limbah gs melampaui jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat lz), pemegan! izin
penyimpana.n sementara limbah BS wajib:
a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
limbah 83 setelah sebelumnya mengajukaa izin kepada Instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundahg-undangan;
dan/atau
b. menyerahkan limbah 83 kepada pihak lain.
(4) Pihak lain seba.gaimana dimaksud pada aya.t (2) huruf b, wajib
memiliki:
a, izin Pengumpulan Limbah 83, untuk pengumpui limbah 83;

b. izin Pemanfaatan Limbah 83, untuk Pemanfaat limbah E}3;
c. izin Pengolahan Limbah E}3, untuk Pengolah limbah 83; dan
d. izin Penimbunan Limbah E}3, untuk Penimbun limbah 83.
(5) Dalam haf Penghasil limbah 83 menyerahkan limbah 83 kepada

Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah 83 wajib memiliki kontrak
kerjasama.
Paragraf II
Izin Pengumpulan
Pasal 32

(1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah 83 skala Daerah,
wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah 83 dari Bupati.
(2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan
teknis dari Dinas.
(3) Sebelum memperoleh lzin Pengumpulan Limbah 83, Pengumpul
limbah E}3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
(41 lzin Pengumpulan Limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
Paragraf III
Tatacara Memperoleh lzin Pengumpulan
Pasal 33

(1) Permohonan izin pengumpulan disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani oleh
pemohon.

(2) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
a. foto kopi akte pendirian pemsahaan yang di dalamnya memuat
bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah E}3;
b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan;
d. foto kopi lzin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha
pengumpulan Limbah 83;
e. denah lokasi pengelolaan Limbah 83;
f. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah 83;
g. uraian tentang desain konstmksi tempat pengumpulan Limbah 83;
h. uraian tentang sistem pengumpulan;
i. formulir isian yang disediakan;
j. formulir surat pernyataan ya.ng telah disediakan;
k. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/ penimbun yang
telah memiliki izin;
(3) Tatacara penerbitan Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrrran pemndangundangan-

Pasal 34

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan dalam bentuk
Surat lzin.
(2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat tentang:
a, identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat,
bidang usaha, narna penanggung jawab kegiatan;
b. sumber Limbah 83;
c. jenis pengelolaan Limbah 83 yang meliputi pengumpulan Limbah
83;
d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
e. jenis dan karakteristik Limbah 83;
f. kewajiban yang harus dilakukan;
g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
h. masa berlaku izin.
Fasal 35
(1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah

83 terbit, Pemeganglzin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan

kewajiban sebagaimana tercantum dalam tzin;
b. melakukan segregasi limbah 83;
c. melakukan pengemasan ulang limbah 83 yang rusak atau bocor;
d. melakukan penyimpanan limbah ElS dengan jangka waktu sesuai
ketentuan perundang-undangan; dan
e. men)rusun dan menyampaikan laporan pengLrmpulan limbah 83
kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri,
paling sedikit 1(saru) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.
(2) Dalam hal pengumpulan limbah 83 melampaui jangka waktu
penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Pengumpul wajib menyerahkan limbah 83 yang dikumpulkannya
kepada pihak lain.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;
a. Pemanfaat iimbah 83 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah
83;
b. Pengolah limbah E}3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3;

c.

danlatau
Penimbun limbah 83 yang memiliki lzin Penimbunan Limbah 83.
Pasal 36

Badan usaha yang kegiatan utafnanya berlpa pengumpulan iirnbah 83,
wajib memiliki:
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah 83 di lokasi kegiatan
pengumpulan limbah B3;
b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah 83;

Bagian Kedua
Pertimbangan Teknis
Pasal 37
(1)

(2)

Penyelenggaraan pengumpulan limbah

83 skala Provinsi dan/atau

skala nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis
dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 38

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan/atau
Penimbun limbah 83 yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, w4jib melaksanakan:
a. penanggulangan pencem€rran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup; dan
b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Bagian Kesatu
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 39

(1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan
Penimbun limbah 83, wajib menanggulangr pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemara.n dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau ken:sakan lingkungan
hidup; dan
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah,

dan Penimbun limbah Els tidak melakukan

penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
(a) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah,
dan Penimbun limbah 83 sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepadayarrg bersangkuta.n,
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.

(5) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Bagian Kedua
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 40

(1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur
pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahrran,
teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. evaluasi; dan
d. pemantauan.
(3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil
pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati,
dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
BAB X
SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH 83
Pasal 41

(1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan
Penimbun limbah 83, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang
terdiri atas:
a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah 83;
b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah El3; dan
c. penanggulangan kedanrratan limbah E}3.
(2) Pengelola limbah 83, wajib memberikan informasi tentang sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat.
Pasal 42

(1) Penghasil. Pengangkut, Pernanfaat, Pengolah danf ata:u Penirnbun
limbah 83 wajib men5rusun program kedanrratan pengelolaan limbah
83, sesuai kegiatan yang dilakukannya.

limbah 83 merupakan bagian dari
t2l program kedaruratan pengelolaan Daerah'
pro[r"* penanggulangan bencana
penanggulangan
(3) Dinas bersama F"r"rrEt"t Daerah yang membidangi
limbah 83,
pengelolaan.
bencana *"rryo.ii" 6*grr* kedaruratan
Provinsi,
berkoordinasi d;;"ri lvienteri, Dinas Lingkungan Hidup
Pemanfaat,
Instansi terkait di Kabupaten serta Penghasil, Pengangl'nrt,
Pengolah , danf atau Penimbun limbah 83'
Bagian Kedua
Pelatihan dan Geladi Kedirruratan Pen$etolaan Limbah 83
Pasal 43

(1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah 83 wajib dilaksanakan
oleh PenghaJit, fengangkut, Pimanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun
limbah E-3, berda""tt n program kedaruratan sesuai dengan kegiatan
pengelolaan limbah 83 yang dilalmkannya'
(Z) tlntuk memastikan siJtem tanggap darurat pengelolaan limbah 83
dapat dilaksanakan, Penghasil,- Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah
dan/atau penimbun limbah El3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan
geladi keadaan darurat.
Pasal 44

(1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah 83 dikoordinasikan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan
bencana dan dilaksanakan bersama dengan Penghasil, Pengangkut,
Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B,3, Badan, dan
Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedamratan
pengelolaan limbah 83.
(2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan
bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan dan:rat
secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan
limbah 83.
(3) Pehghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun

limbah 83, Badan dan Instansi terkait lainnya,

sebagaimana
dimaksud pada ayat (21wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan

darurat.
Bagran Ketiga
PCnanggulangan Kedaruratan P€ngelolaan Limbah 83
Pasal 45
(1)

(21

Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun
limbah 83 berdasarkan program kedanrratan sesuai dengan kegiatan
pengelolaan limbah 83 yang dilakukannya, wajib melaksanakan
penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam
pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
Pelal<sanaa-rn kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan
secara tertulis dan secara berkala oleh Penghasil, Pengangkut,
Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah 83 kepada Badan.

(3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah 83
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:
a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah 83;
b. penanggulangan pencemar€rn dan/atau kerusakan lingkungan
hidup; dan
c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah 83, setiap
orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
BAB XI
KOORDINASI
Pasal 46

(1) Bupati melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah 83 dengan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain
dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara koordinasi pengelolaan
limbah 83 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 47

(1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan,
terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah 83 di
Daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan
dalam bentuk:
a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah 83
di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan
tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 48

(1) Bupati atau Kepala Badan dapat bermitra dengan badan usaha, baik
dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah 83,
sesuai ketentuan peiatUran perundang-undangan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan badan
usaha yang bersangkutan.
BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatr.l
Peran Masyarakat
Pasal 49

(i) Masyarakat berperan

dalam pengelolaan limbah

B3

yang

diselenggarakan oleh Badan.
(2t

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui:

a. pengawasan sosial;
b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah 83;
sengketa
pengelolaan limbah 83; dan/atau
pelaporan dan infnrmasi pengaduan.

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian
d.

Bagian Kedua
Dunia Usaha
Pasal 50

Setiap badan usaha pengelola Et3 danlatau pengelola limbah 83, wajih
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi darnpak B3 dan
limbah 83 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan mahluk hidup
lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai 83 dan limbah 83.
Pasal 51

(1)

Dinas membangun, mengembangkan dan memelihara

sistem

informasi pengelolaan 83 dan limbah 83, yang terintegrasi dengan
sistem informasi pengelolaan 83 dan limbah 83 Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Sistem informasi 83 dan pengelolaan limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pangkalan data (data base) pengelolaan 83 dan limbah 83; dan
b. data kegiatan usaha pengelolaan 83 dan limbah 83.
BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dalam Peng€lolaan Limbah 83

Pasal 52

(1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta
pengelolaan limbah 83 di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah 83; dan
b. bimbingan teknis pengelolaan Limbah 83,
Bagian Kedua
Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah 83
Pasal 53

(1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83
dan pemulihan akibat pencemaran limbah BS di Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
kegiatan:
a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah 83;
b. inspeksi; danlatau
c. pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis
dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul,
Pengangkut, Pengoiah, dan Penimbun limbah 83.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Bupati menetapkan PPLHD yang m€'rupakan pejabat fungsionai.
(4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
(5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah
dan Penimbun limbah 83;
b. mengambil contoh limbah 83 untuk diperiksa di laboratorium;
c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan
pengelolaan limbah 83 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan
akibat pencemaran limbah El3;
d. melakukan pemotretah sebagai kelengkapan laporan pengawasan;
dan
e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap
perizinan pengelolaan lirnbah 83.
(6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya
tindak pidana lingkungan hidup, PPLHD berkoordinasi dengan PPNS
dan atau kepolisian untuk dilakukan penyidikan.
Pasal 54

(1) Dinas melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam
pengeiolaan E}3 dan limbah 83 di Daerah.
(2) Dalam hal Dinas tidak dapat mela-kukan pengawasan penanggulangan
kecelakaan dalam pengelolaan 83 dan limbah 83, maka pengawasan
dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup, dan I kementerian
Kehutanan.

,"ia1ffiL,
Pasal 55

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan

dan

pengawasan

pengelolaan limbah 83, bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVII
LARANGAN
Pasal 56
(1)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan limbah 83, dilarang membuang limbah 83 yang
dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup,
tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

(21

Setiap orarlg dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan
pengumpulan limbah 83 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 57

(1)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan
limbah 83, dilarang melakukan:
a. Pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah
83 yang dikumpulkan;
b. Penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul
limbah 83 yang lain; danlatau
c. Pencampuran limbah BB yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak

(2\

Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang
melakukan kegiatan pengumpulan limbah 83 Skala Daerah tanpa izin
pengumpulan limbah 83 skala Provinsi dari Gubernur atau skala
nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

sesuai.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 58

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
1O ayat (1), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 28,
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,
Pasal 41, dan Pasal 50, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin;

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB

xIX

PEI\TYELESAIAN

S

ENGKETA

Bagian Kesatu
Pasal 59

(1) Sengketa dalam pengelolaan limbah 83, terdiri atas:
a. sengketa antara pe'merintah daerah dengan masyarakat;
b. sengketa antara pemerintah daerah dan Pengelola limbah ElS;
c. sengketa antara pengelola limbah 83 dengan masyarakat; dan
d. sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah
kabupaten/kota lain.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pe nyere

sat""

J.Hi:J:?tt,".

pen

gadlan

Pasal 60

(1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara
mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para
pihak yang bersengketa.
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang
bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.
Bagian Ketiga
Penyclesaian Scngketa di Dalam Pengadilan
Pasal 61

(1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan
perbuatan melawan hukum.
(2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau
tindakan tertentu.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 62
(1)

Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik

Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana
(2)

sesuai

ketentuan peraturan perumdang-undangan.
PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
a. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan ;

b. Menyr:ruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;
c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
d. Mengambil sidik jari dan memotre.t s€sdorang;
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
dan/atau saksi;
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
[Jmum, tersangka atau keluarganya; dan
h. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat
dipertanggun giawabkan.
(s) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyrdikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dan Pasal 57, diancam pidana kumngan 6 (enam) bulan atau
denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adarah
pelanggaran.

Pasal 64

Perbuatan yang diklasilikasikan sebagai tindak pidana selain
sebagaimana diatur dalam Pasal 58 yang menimbulkan dampak

iingkungan lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur daiam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Iingkungan hidup.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap pengelolaan limbah
83 yang belum memenuhi syarat maka setiap Penghasil, Pengangkut,
Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, atau Penimbun limbah 83 wajib
melakukan penyesuaian, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini ditetapkan
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaln: pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora-rlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat.
Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 Oktober 2018
BUPATI LANGKAT
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pada tanggal 25 Oktober 2Ol8
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN I-ANGKAT
NOMOR B TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I.

UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup
tercermin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan

hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena

itu,

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan selumh
pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk
hidup lain.
Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan
perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem

yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami

kerusaka.n.
Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial,
yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungiawab
masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah
dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan
dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah 83 yang
memerlukan pengelolaan khUsUs kAfena sifat atau konsentrasi tertentu

yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Pengaturan pengelolaan limbah 83 yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 tenta:rg Perubahan atas Peraturan Pemerinta-h
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah 83
masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para
Penghasil limbah 83, belum melakukan pengelolaan limbah, yang
antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi
pengelolaan limbah 83 yang efektif dan efisien, serta kurangnya

kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi
pengolahan limbah 83. Seyogianya limbah 83 wajib dikelola dengan
kaidah pengelolaan limbah 83 yang dikenal dengan istilah "From Cradle
to Graue', yaitu limbah hanrs betul-betul terkendali dan dikelola dengan
baik sejak dihasilkan sa.rzrpai habis terrnanfaatkan/terolah atau
ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah 83 dimulai dari meminimalisasi limbah
B3 atau pengurangan timbulan limbah 83. Prinsip pengelolaan limbaii
83 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untt-tk
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi
tumpahan atau ceceran limbah 83 tersebut. Prinsip lainnya adalah
setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab
terhadap setiap limbah 83 yang dihasilkannya, sehingga saat dia
menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah
83 tersebut harus memastikan limbah 83 nya dikelola oleh pihak yang
melakukan pengelolaan limbah BS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengelolaan limbah 83 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan
pengolahan limbah 83 termasuk penimbunan hasil pengolahan
tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak,
yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan
Penimbun limbah 83.
Mata rantai siklus. pengelolaan limbah 83 sejak dihasilkan sampai
pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi.
Selain perlu diatur, pengelolaarlnya perlu dikendalikan dengan sistem
manifest berupa dokumen limbah 83. Dengan sistem manifest dapat
diketahui berapa jumlah limbah 83 yang dihasilkan dan berapa yang
telah dikelola sehingga memiliki p€fsyaratan lingkungan.
Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah 83 bertujuan untuk
mengelola limbah 83 dan diupayakan untuk bisa menghasiikan lirnbah
83 sesedikit mungkin melalui upaya reduksilpengurangan limbah 83
dengan cara seperti subtitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain1ain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan
limbah 83, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (reusel, daur
ulang (recgclel, dan perolehan kembali (recoueryl.
Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang
memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah
83 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan
sebagian kewenangan pengelolaan limbah 83. Kebijakan ini ditujukan
untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian
limbah 83 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
II. PASAL DEMI PASAL

l:
Istiiah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar

Pasal

terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan
kesalahpahaman dalarn penafsiran pasal-pasal yang terdapat
dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2:

Huruf a:
Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab negara" adalah:
a. negara mmjamin p€manfaatan sumberdaya alam yang akan
memberikan manfaat sebesar*besarnya bagi kesejahteraan dan
mutu hidup ra\rat, baik generasi masa kini maupun generasi
rnasa depan;
b.

negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat; dan

c.

negara mencegah dilakukannya kegiatan

pemanfaatan

sutberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hiduP.
Huruf b:
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah
setiap orang memikul kewajiban dan tanggrrngjawab terhadap
geneiasi mettd.t".,g dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
d"t gart melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Hunrf c:
Yang dimaksud dengan'asas keserasian dan keseimbangan" adalah
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai

aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya,

dan

perlindungan, serta pelestarian ekosistem.
Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan' adalah

bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan

memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai
komponen terkait;
Huruf e:
Yang dimaksud dengan uasas manfaat' adalah bahwa segala usaha
dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan
dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan lingkungannya;
Huruf f:
Yang dimaksud dengan oasas kehati-hatian" adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Huruf g:
Yang dimaksud dengan 'asas keadilan" adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerrninkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah,
lintas generasi, maupun lintas gender;
Huruf h:
Yang dimaksud dengan "asas ekoregion' adarah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

Humf i:
Yang dimaksud dengan oasas keanekaragaman hayati" adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan niau,p harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan

keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam
hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya
alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar
secara keseluruhan membentuk ekosistem.
Huruf j:
Yang dirnaksud dengan oasas pencernar rnernbayar- adalah bah'.ra
setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Hurlf k:

Yang dimaksud dengan *asas kearifan lokal' adalah bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat.
Huruf l:
Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik"
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
dan keadilan.
Huruf m:
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Huruf n:
Yang dimaksud dengan 'asas otonomi daerah" adalah bahwa
pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 3:

Cukup jelas
Pasal 4:

Cukup jelas
Pasal 5:

Cukup Jelas
Pasal 6:

Kewenangan ini merupakan kewenangan Daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 7:

Cukup jelas
Pasal 8:

Yang dimaksud dengan "redud yaitu pengurangan limbah 83
untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya, sifat
racun dan/atau komposisi limbah 83.
Yang dimaksud dengan "rertsd'yaitu penggunaan kembali limbah
83 dengan tujuan yang sama tanpa melalui proses tambahan
secara kimia, {isika, biologi, dan/atau secara termal.
Yang dimaksud "recycld' yaitu mendaur ulang komponen yang
bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi,
dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang salna
ataupun produk yang berbeda.
Yang dimaksud dengan "reaueryf yaitu perolehan kembali

komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi,
dan/atau secara termal.
Teknologi pemanfaatan limbah 83 di satu pihak dapat dikurangi
jumlah limbah 83, sehingga biaya pengolahan limbah 83 dapat

ditekan. Di lain pihak, akan dapat meningkatkan kemanfaatan
bahan baku. Hal ini diharapkan, eksploitasi terhadap sumberdaya
alam dapat sedikit ditekan, sehingga memperpanjang ketersediaan
sumberdaya alam untuk mendukung proses pembangunan
selanjutnya.
Pasal 9:

Cukup jelas
Pasal 1O:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "limbah

83 dari sumber tidak spesifik"
adalah limbah 83 yang bukan berasal dari proses utamanya,
tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,
pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak,
pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah
E}3.

Yang dimaksud dengan "limbah E}3 dari sumber spesifik" adalah
limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau
kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
Yang dimaksud dengan .limbah 83 dari 83 kadaluwarsa,
tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak
memenuhi spesifikasi' adalah karena tidak memenuhi spesifikasi
yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka
suatu prclduk menjadi limbah 83 yang memerlukan pengelolaan

seperti limbah 83. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa

kemasan limbah 83 dan 83 yang kadaluwarsa.
Yang dimaksud dengan "tumpahan" 83 yaitu B3 yang tertumpah
dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat
penyimpanan, dan/atau alat angkut 83.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber spesifik khusus"
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan mengandung 83 yang
memiliki toksisitas rendah.
Ayat (5)

Huruf a:
Yang dimaksud dengan "limbah yang mudah meledak", yaitu yang
pada suhu dan tekanan standar (25"C, 760 mmHg) dapat meledak
atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas
dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat
merusak lingkungan sekitarnya.
Huruf b:
Yang dimaksud dengan "limbah mudah menyala atau mudah
terbakar' adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifatsifat sebagai berikut:
a) limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang
dari 24o/o volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari
60oC (140oF) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api,
percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 76O
mmHg;
b)

limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan
tekanan standar (25"C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan

atau
kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap- -airdapat
pembahan kimia secara spontan dan apabila terbakar
menyebabkan kebakaran yang terus menerus;

c)limbahyangbertekananyangmudahterbakar;dan
d) limbah Pengoksidasic:
Huruf
vr.rrg dimaksud "limbah yang bersifat reaktif' adalah limbahHmdah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:
dan dapat
a) limbah i.rrg paaa keadaan normal tidak stabil
menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
b)limbah -yang dapat bereaksi hebat dengan air;

ti*uut, yairs apabila bercampur dengan atr berpotensi
"i menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap
beracun dalam jumlah yang mernbahakan bagi kesehatan
manusia dan lingkungan;

d)

limbah sianida, sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH
antara 2 dan 12,5 dapat rnenghasilkan gas, uap atau asap
beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan

manusia dan lingkungan;
limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu
dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg); dan
f) limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau
menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak
stabil dalam suhu tinggt.
Huruf d:
Yang dimaksud dengan *limbah beracun" adalah limbah yang
mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau
lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang
serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit
atau mulut.
Huruf e:
Yang dimaksud dengan "nrenyebabkan infeksi'adalah limbah yang
terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di
e)

lingkungan dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk

menularkan penyakit pada manusia rentan,

sehingga

menyebabkan terjadinya infeksi. Limbah ini berbahaya karena
mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang
ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di
sekitar lokasi pembuangan limbah.
Huruf f:
Yang dimaksud dengan "limbah korosif' adalah limbah yang
mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:
a. menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
b. menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng bda (sAE
1O2O) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mmltahun
dengan temperatur pengujian 55oC; dan
c. mempunyai pH sama atau kurang dan 2 untuk limbah bersifat
asarn dan sama atau lebih besar dari 12,s untuk yang bersifat
basa.

Ayat (6)
Cukup jelas
Pasa.l 1 L:

Yang dimaksud dengan "penyimpanan E}3" yaitu penyimpanan BS
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penatalaksanaan

penyimpanan 83 dengan memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas,
pelabelan dan simbol 83, kemasan dan wadah, penempatan sesuai
karakteristik 83 dan peralatan keselamatan dan penanganan 83.
Yang dimaksud dengan "subtitusi bahan" dapat dilakukan melalui
pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula
mengandung 83 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang tidak mengandung 83.
Yang dimaksud dengan "modifikasi proses dan/atau penggunaan
teknologi ramah lingkungan" dapat dilakukan melalui pemilihan
dan penerapan proses yang lebih efisien.
Pasal 12:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13:
Ayat (1)
Cukurp jelas
Ayat (2) :
Huruf a:
Yang dimaksud dengan "segregasi limbah 83" adalah kegiatan
pemisahan limbah 83 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai

dengan jenis dan karakteristik limbah El3. Contoh segregasi
limbah 83 antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor
{slope oil}, segregasi slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b:
Penyimpanan limbah 83 dilakukan sesuai dengan ketentuan
penyimpanan Iimbah 83.
Huruf c:
Yang dimaksud dengan pencampuraR limbah BS yaitu
pencampuran limbah 83 dengan media lingkungan, bahan,

limbah, dan/atau limbah 83 lainnya. Termasuk kegiatan
pencampuran yaitu melakukan pengenceran dengan

menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah El3 sehingga
konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya menurun
sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah 83.
Ayat (3):
Cukup jelas
Ayat (4):
Cukup jelas
Pasal 14:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 15:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas

Ayat (4):
Yang dimaksud dengan "dokumen limbah 83" adalah dokumen
yang diberikan wakhr penyerahan limbah B3 oleh Penghasil
limbah 83 atau Pengumpul limbah E}3 kepada Pengangkut limbah
83 atau dikenal dengan istilah manifes pengangkutan limbah 83,
yang berisi ketentuan:
a. nama dan alamat Penghasil atau Pengumpul limbah 83 yang
menyerahkan limbah 83;
b. tanggal penyerahan limbah E}3;
c. nama dan alamat Pengangkut limbah El3;
d. tujuan pengangkutan limbah El3 termasuk ke eksportir; dan
e. jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah 83 yang
diserahkan.
Lembar manifes terdiri dari 7 (tujuh) rangkap bila pengangkutan
hanya satu kali dan bila antar moda, maka dokumen terdiri dari
11 (sebelas) rangkap dengan rincian:
a. Iembar asli (pertama) disimpan oleh Pengangkut limbah 83
setelah ditandatangani oleh Pengirim limbah 83;
b.lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut
limbah 83, oleh Pengirim limbah 83 dikirimkan kepada Instansi
yang bertanggun gj awab ;
c. lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut
disimpan oleh Pengirim limbah 83;
d.lembar keempat sudah ditandatangani oleh Pengirim limbah E}3,
oleh Pengangkut diserahkan kepada Penerima limbah 83;
e. lembar kelima dikirimkan oleh Penerima kepada Instansi yang
bertanggungjawab setelah ditandatangani Penerima limbah E}3;
f. lembar keenam dikirim oleh Pengangkut kepada Bupati dan
Pengirim, setelah ditandatangani Penerima limbah 83;
g.

lembar ketujuh setelah ditandatangan oleh

Penerima,

dikirimkan oleh Pengangkut kepada Pengirim limbah 83; dan
h.lembar kedelapan sampai kesebelas, dikirim oleh Pengangkut
kepada Pengirim limbah Bg setelah ditandatangani oleh
Pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada Pengangkut
berikutnya Iaurta:. moda.
Pasal 16:
Ayat (1):
Kegiatan pemanfaatan limbah

limbah

83

83 dapat dilakukan oleh Penghasil
bila marnpu melakukan sendiri, atau diserahkan

kepada Pemanfaat limbah 83. Pemanfaatan limbah E}3 yang dapat
dilakukan oleh Penghasil limbah E}3, antara lain:
a. terintegrasi dengan proses produksi;
b. sebagai subtitusi bahan baku;
c. sebagai bahan baku;
d. sebagai subtitusi sumber energi;
e. sebagai barang modal bukan baru;
f. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
g. pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Pemanfaatan limbah 83 yang dapat dilakukan oleh Pemanfaat
limbah 83 diantaranya :
a. sebagai subtitusi bahan baku;
b. sebagai subtitusi sumber energi;
c. sebagai bahan baku;

d. sebagai barang modatr bukan baru;
e. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
f. pemanfaatan lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Ayat (2):
Yang dimaksud dengan "kegiatan utama pemanfaatan limbah 83"
adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah
83 sebagai bahan baku utama proses produksinya, sehingga bila
tidak tersedia limbah 83 tersebut, maka proses produksi akan
terhenti" Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah 83
sebagai kegiatan utama, wqiib mendapatkan izin dari Instansi
teknis terkait, setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari
Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu
kegiatan pemanfaatan oli bekas yang akan diolah menjadi bahan
bakar, maka izin pemanfaatan akan diberikan oleh Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan
rekomendasi teknis dari Kementenan Lingkungan Hidup.
Ayat (3):
Yang dimaksud dengan "Pemanfaat limbah 83 yang
memanfaatkan limbah 83 bukan sebagai kegiatan utama" adalah
kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah 83

bukan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan proses
produksinya, sehingga bila limbah 83 tersebut tidak tersedia,
maka proses produksi tetap dapat berlangsung. Badan usaha yang
melakukan pemanfaatan limbah 83 bukan sebagai kegiatan
utama, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan
Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli
bekas sebagai subtitusi bahan bakar pada boiler yang digunakan
di industri tekstil. Kegiatan utama industri tersebut adalah
industri tekstil, sementara oli bekas hanya digunakan sebagai
tambahan bahan bakar yang disubtitusikan bersama-sama solar

yang menjadi bahan bakar utama.
Pasal 17:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jeias
Pasal 1B:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 19:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (21:
Cukup jelas
Pasal 2O:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas

Pasal 2 1:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 22:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Ayat (4):
Culrup jelas
Pasal 23:
Ayat (1):
Cularp jelas
Ayat (2):
Cukup jelae
Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 24:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 25:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Ayat (4):
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 26:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Culmp jelas
Ayat (4):
Cukup jelas
Ayat (5):
Cukup jelas
Pasal 27:

Ayat (l):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas

Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 28:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 29:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 30:

Cukup jelas

Pasal 31:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 32:

Cukup jelas

Pasal 33:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Huruf a:

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan melalui multimedia paling lama 24 (dua
puluh empat) jam sejak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup diketahui.
Huruf b:
Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dilakukan dengan cara:
a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemar dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;

b. penggunaan alat pengendalian pencemaran;

c. identifikasi dan penetapan

daerah berbahaya; dan

d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi
pencemaran dan/atau kenrsakan lingkungan hidup kepada Bupati,
Gubernur, dan Menteri.

Huruf c:
Penghentian sumber pencemararl dan/atau kerusakan lingkungan
dilakukan dengan cara:

a. penghentian proses produksi;
b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan

d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian
pencernaran danf atam kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati,
Gubernur, dan Menteri.

Huruf d:
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Ayat (4):
Cukup jelas
Ayat (5):
Cukup jelas
Pasal 34:

Ayat (1):
Huruf a:

Penghentian pencemaran
dilakukan dengan c€Lra:

dan pembersihan unsur pencemar

harus

a. identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran
pencemar;

b. penghentian proses produksi;

c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan

sumber

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;

d. tindakan tertentu untuk meniadakan pencema-ran dan/atau
kerusakan lingkungan hdiup pada sumbernya; dan
e. pen5rusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian
pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati,
Gubernur, dan Menteri.

Huruf b:
Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran
lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki
mutu lingkungan hidup. Kegiatan remediasi meliputi:

a. pemilihan t-eknologi remediasi;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi
pencemaran lingkugan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan
Menteri.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk
mengembalikan nilai, fungsi, dafl manfaat lingkungan hidup termasuk
upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan
memperbaiki ekosistem. Kegiatan rehabilitasi meliputi:
a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan
hidup;
b. pemilihan metode rehabilitasi;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi
kerusakan lingkugan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.
Huruf d:

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk
menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali
sebagaimana semula.

Huruf e:
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas

Ayat (4):
Cukup jelas
Pasal 35:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 36:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 37:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 38:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 39:

Ayat (1):
Cukup
Ayat (2):
Cukup
Ayat (3):
Cukup
Ayat (4):
Cukup

jelas
jelas
jelas
jelas

Pasal 40:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 41:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 42:

Ayat (1):
Kemitraan bertujuan untuk:
a. terkendalinya pencemaran lingkungan;

b. terkendalinya pembuangan limbah 83 ke lingkungan tanpa
pengolahan;

c. mendorong pelaksanaan upaya minirnalisasi lirnbah El3

rnela,lui

kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali,
daur ulang dan pemanfaatan kembali;

d. tercapainya kualitas lingkungan yang baik; dan
e. ditaatinya ketentuan-ketefltuan pengelolaan limbah 83'
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 43:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 44:
Cukup jelas
Pasal 45:
Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 46:
Cukup jelas
Pasal 47:

Ayat (1):
Culrup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 48:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Ayat (4):
Cukup jelas
Ayat (5):
Cukup jelas
Ayat (6):
Cukup jelas
Pasal 49:

Ayat (1):
Culrup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 5O:

Cukup jelas
Pasal 5L:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal

52:

Ayat (1);
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas

!

Pasal 53:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Cukup jelas
Pasal 54:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (21:

Cukup jelas
Pasal 55:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah upaya penyelesaian secara
damai, dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator),
yang secara sepakat dapat diterima oleh semua pihak.
"Konsiliasi" pada hakekatnya merupakan prosedur yang bersifat sukarela
untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diterima para pihak. Proses ini
bersifat konsensual, artinya ada-tidaknya perundingan sepenuhnya
tergantung dari para pihak. Pihak ketiga sebagai Konsiliator menyarankan
pemecahan masalah kepada para pihak dalam suatu usaha memfasilitasi
kompromi,

Yang dimaksud dengan "negosiasi" adalah sarana pokok untuk
memperoleh apa yang diinginkan dari orang lain secara rasional,
manusiawi dan beradab. Negosiasi dapat berlangsung dengan efektif dan
mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, apabila terdapat kondisi yang
mendukung, yaitu:
a. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan
kesadaran yang penuh;
b. Para pihak mempunyai wewenang mengambil keputusan;
c. Kesetaraan kekuatan; dan

d. Kemauan menyelesaikan masalah.

Yang dimaksud dengan uarbitrase' adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase
yang tercantum dalam perjanjian tertulis oleh para pihak sebelum timbul
sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para
pihak setelah timbul sengketa.
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 56:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 57:

Dalam hal PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan menemukan suatu kondisi
lingkungan hidup yang terindikasi tercemar limbah 83, dapat langsung
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangannya.
Pasal 58:

Ayat (1):
Cukup jelas

Ayat (2):
Culmp jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59:

Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal 6O:

Cukup jelas
Pasal 61.:

Cukup jelas
Pasal 62:
Cukup jelas
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BUPATI I"ANGKAT
PROVINSI SUL{ATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR

,

TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang

:

a.

bahwa penerangan jalan umum sangat diperlukan
sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan
dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai

estetika keindahan suasana lingkungan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2A09
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan
bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas
umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan
berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangail
jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan

keamanan serta dilakukan pengelolaan

berkesinambungan
publik;
c.

sebagai bentuk

secara
pelayanan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan Umum;
Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Dfi, Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor I32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesie Nomor A I;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

25 Tahun 2OO9 tentang
Negara Republik
(Lembaran
Pelayanan Publik
Indonesia Tahun 2009 Nomor lt2, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5.

Undang-Undang Nomor

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);
7. Undang-Undang

8.

Nomor 12 Tahun

2oll

tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 9 Tahun 20f5 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.

9.

567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten DT II Langkat kE
Stabat (Lembaran Negara tahun Lgg2 Nomor 9);
10. Perafuran Pemerintah Nomor 10 Tahun 19g6 tentang
pembahan b_atas wilayah Kotamadya DT II Binjai,
Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 19g6
Nomor 3323);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor s4 Tahun
2006
tentang {alan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor g6, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2olL
tentang
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serti
Mana.iemen Kebutuhan Lalu Lintas
lL.-b".".,
Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 61,
I"gqr.
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia

Nomor 5221);
13. Peraturan Menteri perhubungan Republik
Indonesia
Nomor PM 2Z Tahun 2O1g tentang Alat penerangan

Jalan;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor
Tahun 2016 tentang pembentufan organisasi6
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran
Daera.h Tahtrn 2016 Nornor l, Tarnblhan l-ernbaran

Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH

TENTANG
PENERANGAN JALAN UMUM

PENGELOLAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

:

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

3.
4.
5.
6,
7.

urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom"
Bupati adalah Bupati Langkat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah
Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah
lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum
dan dipasang di ruas jalan.

8. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan,

penataan,

penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan,
pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
9. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang disingkat RIPJU
adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi
dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota
KabupatenlKota atau antar ibukota KabupatenlKota dan jalan
strategis Provinsi.

14.

Jalan Kabupaten adalah jatan lokal dalam jaringan jalan primer
yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota
Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum
dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan
strategis Kabupaten.

15.

Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jatak dekat, dan
kecepatan rata

16.

-

rata rendah.

Perangkat Daerah adalah

unsur pembantu bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, dan Kelurahan.
17. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan
usaha dibidang jasa konstruksi.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang
khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.
BAB II
ASAS PENGELOI.AAN
Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan
efisiensi, serta estetika.
BAB III
PENGELOLA PJU
Bagian Pertama
Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.
(2) Bupati menunjuk perangkat daerah sesuai kewenangannya sebagai
koordinator pengelolaan PJU. Pengelolaan PJU, meliputi :
a. perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
b. penambahan dan perluasan PJU;
c. pemasangan jaringan PJU;
d. pemeliharaan dan perbaikan PJU;
e. pembinaan dan pengawasa.n PJU; dan

f.

(3)

hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU diwilayah daerah.

Bupati menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada
perangkat daerah dengan pola pengorganisasian, meliputi ;
a. pembagian wilayah kerja/sektor dan penanggungiawab sektor;
b. penanggungjawab bahan/material dan gudang;

c.

d.
e.

f.

penanggungjawab pemantau energi;
penanggungjawab teknik;
penanggungjawab armada/kendaraan; dan
administrator.
Pasal 4

Pengelola PJU w4fib melakukan koordinasi rutin dengan:
a. PLN datam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;

b.
c.

Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengaturan jalan
untuk lalu lintas dalam wilayah daerah;
Dinas permukiman dan Perumahan untuk tertib PJU pada
lingkungan kota dan pemmahan; dan

d. Dinas PU dan Penataan Ruang selaku penanggungiawab
pengelolaan jalan; dan
e. Dinas pendapatan selaku penanggungjawab penerimaan Pajak
Penerangan Jalan.

BAB IV
LOKASI PENERANGAN
Pasal 5
(1) Lokasi PJU, meliputi:

a. seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah
dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah
desa/kelurahan; dan
b. Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah
Daerah.
(2) Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas
umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan
lokasi tambahan yang diberikan penerangan.
BAB V
ALAT LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
Pasal 6

Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambah€Lnnya meliputi:

a. alat utama

benrpa kabel kelistrikan, pipa peng€Lma.n kabel, tiang
penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat

energi; dan

b. alat tambahan
kelistrikan.

pengamanan yang diperlukan dalam jaringan
Bagian Kesatu
Jenis Alat Penerangan Jalan
Pasal 7

Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas
a. alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu;

:

b.
c.

alat penerangan jalan berdasarkan catu daya; dan
alat peneranganjalan berdasarkan kuat pencahayaan.
Pasal 8

(1)

Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7,

menggunakan sistem:

a. Alat penerangan jalan otonom; dan / atau
b. Alat peneranga.n jalan interkoneksi.
(2)

(3)

Alat Penerangan Jalan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
huruf a merupakan alat penerangan jalan yang berdiri sendiri
dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan
arus listrik diatur dan disediakan oleh alat penerangan jalan secara
mandiri.
Alat penerangan jalan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) huruf b, merupakan alat penerangan jalan dengan
pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus
listrik terkoordinasi dan terkoneksi dingan alat penerangan jalan
yang dipasang pada lokasi lain.
Pasal 9

(1)

(2)

Alat _penerangan jalan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (l) huruf b, memiliki sisteri komunikasi yang
aapat
diatur secara tersentralisasi dengan aplikasi perangkat lunak"cerdas
a!a-u .smart lighting sgstem menggunakan koneksi peralatan
kontrol
nirkabel yang berbasis :
Gelombang radio atau wireles Fiitetitg (Wtfl; atau
3.
b. Gelombang cahaya atau lighf fidelity"(Lifi). "
Sistem komunikasi berbasi gelomb"rig'r"dro atau wireress
fidetitg
sebagaimana.dima,ksud paq3
tu.,rf
ryn
diiengkapi
fiy
-komunikasi
dengan fasilitas uplink dan doivnlink-iyat
", J;;""
.eu"g;i
pengiriman dan penerimaan data.
Pasal

1O

(1) Aplikasi perangkat lunak cerdas
atau smart
sebagaimana dimaksud daram pasar s avat (1),rtghting sysfem
dilengkapi dengan kemampu"rr rrtrk rrreta?utan paling sedikit
tontrot Terhadap
status alat penerangan jalan, meliputi;
a' Pengaturan kuat pencah_ayaan ; pencatatan
konsumsi daya
tistrik atau kilo wati hour rcinnlrrr.t".;- --b. Pemantauan unju! ke{.a perangkat elektronik;
c. Melakukan kontror.larak jauh
tersentralisasi;
d. Sensor dan pencatatan data kondisi
"i"*r"fhgfmngan;
e. Kerusakan atau kegagalan alat pene;;g;; jalan.dan
(2) Aplikasi perangkat tuiat< cerdas
atau- smart ttghtw sgstem
sebagaimana dimakgud pada.ayat (r), wajib
bersumber dari aplikasi
open source dan dapat diakses tanpa- melalui
software khusus
tertentu sehingga mudah apabila akan diintejrasikan.

Pasal

1L

TYaffic Light (Lampu ialu lintas) termasuk dalam kategori penerangan
jalan umum dalam wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan
tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan

Keputusan Bupati"
Pasal 12
Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VI
PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
Pasal 13
(1) Pemasangan

PJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan dilakukan secara bertahap

dengan
memperhatikan pada:
a. kemampuan keuangan daerah; dan
b. telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN pada tegangan
rendah 22OYoLt atau menggunakan energi alternatif"
(2) Titik pemasangan PJU disesuaikan dengan jarak teknis penerangan
dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan
lingkungan.
(3) Pemasangan PJU diutamakan pada:
a. jalan dilokasi permukiman penduduk;
b. jalan yang rawan tindakan kriminal;
c. jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas; dan
d. fasilitas Llmum.
Pasal 14
Pemasangan PJU di kawasan kota harus dilakukan dengan terencana
dan menunjukkan estetika keindahan tata kota.
BAB VII
IZIN PEMASANGAN PJU SECARA SWADAYA
DI WILAYAH DESA/KELURAHAN
Pasal 15

Masyarakat dapat mengajukan iztn Pemasangan PJU swadaya
kepada Bupati.
(2) Pemasangan PJU swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan setelah adaizir' dari Bupati.
(3) Bupati dalam memberikan la;in sebagaimana dimaksud pada ayat (21
(1)

dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk

untuk memberikan iain.
(4) Prosedur pengajuan izin pemasanga.n PJU swadaya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16
(1) Syarat pengajuan izin, meliputi

a.

:

Permohonan diqiukan secara tertulis oleh warga setempat dengan

melampirkan fotocopy identitas kependudukan dan diketahui
oleh:

1. Lurah setempat (untuk wilayah Kelurahan); dan

2. Kepala Desa setempat (untuk wilayah Desa);
b. menunjukkan titik lokasi dan jumlah pemasangan PJU.
(2) Pengelola PJU dapat menerima atau menolak permohonan izin
berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan
kelayakan teknis.
(3) Pengajuan permohonan dan koordinasi pemasangan lampu jalan ke
PLN dilaksanakan oleh Pengelola PJU.
Pasal L7

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam
pemasarlgan PJU secara swadaya, dalam pemas€ulgannya wajib

dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat
PJU Daerah atau meminta kepada Pejabat PLN setempat untuk
bantuan pemasangannya dan wajib menggunakan peralatan
berstandarkan SNI.
BAB VIII
PEMELIHARAAN ALAT PJU
Pasal 18
Pemeliharaan alat PJU dilakukan secara
pengelola PJU.

rutin dan secara berkala,

oleh

Pasal 19

rutin dilakukan pada:
ruas jalan Kabupaten; ruas jalan Provinsi dan Nasional yang ada
dalam wilayah daerah; dan
b. fasilitas umum,
dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat
secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya

(1) Pemeliharaan secara

a.

PJU.
(2) Pemeliharaan secara berkala

lingkungan
dilakukan pada jalan
dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai
dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan
alat/ komponen yang terpasang
Pasal 2O

(1)

(2)

Perangkat Daerah pengelola PJU wajib menJrusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)
pemeliharaan PJU.
SOP-AP yang dibuat

oleh perangkat daerah pengelola PJU
ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar tindakan
untuk pelaksanaan pemeliharaan PJU,

BAB IX
ATAU PEMINDAHAN PJU
DAN
PENGGANTIAN
Pasal 2 1
(1)

(2)

PJU yang telah dipasang dapat diadakan tindakan penggantian,
peminaai'an dan atau pembongkaran dalam hal untuk kepentingan
umum atau upaya teknis lainnYa.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Pengelola PJU Daerah.
Pasal 22

PJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan
daya maksimal mencapal 22OO Volt Ampere dan wajib dengan kwh
meter kecuali bagi yang menggunakan energi listrik alternatif.

BAB X
PELAYANAN PJU
Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah

melalui Perangkat Daerah Pengelola memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait dengan PJU.
(2) Petugas PJU yang ditetapkan wqiib memberikan pelayanan kepada
masyarakat setiap saat dibutuhkan dengan mempertimbangkan
jarak tempuh dan lokasi yang menjadi tujuan diberikannya
pelayanan.
Pasal 24
(1) setiap_ pengembang perumahan wajib mendapatkan izin pJU dari
perangkat daerah pengelola pJU, sebelum - Mou dilaksanakan

dengan konsumen.
(2l.Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laya.nan diluar
alokasi yang direncanakan oleh pemerintah baerah.
(3) Bentuk layanan bempa konsultansi lokasi, teknis, perencanaan,
pengadaan dan pemasangan pJU.
(4) Penyediaan al-at, biaya pemasangan, dan pemeliharaan pJU
pada
lokasi perumahan yang dikembangkan oleh pengembang perumahan
dibiayai sendiri oleh pengembang perumahan.
(5) Selama Jalan umum dan Fasilitas umum dalam kawasan
perumahan belum diserahterimakan pada pemerintah Daerah,
pembayaran atas beban daya listrik pLN yang dipergunakan menjadi
tanggungiawab pengembarlg perumahan -atau birdasarkan swadaya
masyarakat setempat.
BAB XI
BEBAN BIAYA PJU
Pasal 25

(1) B.eban biayq
pemasa"ngan dan pemeliharaan pJU
-pengadaan,
ditanggung oleh
Pemerintah baerah klcuali sebagaim"r" ai*"ksud

dalam Pasal 20.
(2) Pembayaran Rekening tistrik PLN untuk PJU ditanggung oleh
Pemerintah Daerah ying dianggarkan dari hasil pungutan Pajak
LPJU yang dibayarkan oleh masyarakat.
(3) Ketentuan teniang Pajak PJU diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Pajak Penerangan Jalan.
Pasal 26

Pembayaran rekening listrik PLN untuk PJU dibayar oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan data teknik PJU dan tagihan dari PLN.
BAB XII
PROGRAM HEMAT ENERGI DALAM PJU
Pasal 27
(1)

(21

Dalam rangka penghematan energi listrik dan menjadikan Pajak
Penerangan Jalan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah,
Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam PJU
secara bertahap.
Program hemat energi dalam PJU dilakukan, melalui cara :
a. pemasangan kWh Meter untuk PJU;
b. pemantauan penggunaan energi listrik PJU dan penertiban
lampu illegal; dan
c. Pengupayaan pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan
menguntungkan dari segi pembiayaan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28
(1) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta mengawasi pJU.
(2) Masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan

PJU kepada pejabat yang berwenang secara - tangsuni

penyimpangan yang dilakukan.

atas

BAB xIV
PEI{YIDIKAN
Pasal 29

selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pigawai
Negeri sipil (PPNS) di Iingkungan pemerintah 6aerah "y.rr*
_
sesuai dengan peiaturan perundang- undang;.
Pelgangkatannya
(2t Dalam melakukan_ T\rgas penyidikan, penyidik pegariai
negel sipit
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini blrwenang:
a- rnenerima laporan atam pengaduan dari seseo.arrg
adanya tindak
pidana pelanggaran;
b. melakukan Tindakan pertama pada kejadian dan melakukan
(1)

Pemeriksaan saat itu ditempat;
c. men5ruruh berhenti seseorang yang diduga tersangka dan
memeriksa Tanda Pengenal diri yang diduga tersangka;
d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk
dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik memberitahukan hatr tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka dan keluargErnya.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan

:

a. memasang PJU dalam rangkaian PJU Pemerintah Daerah tanpa Izin
dari Pejabat yang berwenang;
b. memindahkan posisi PJU tanpa melalui prosedur resmi;
c. merubah dan atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan
data dan rekening PLN;
d. merusak sarana dan prasarana PJU;
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp.50.0oo.000,-(lima puluh juta) rupiah.
Pasal

31"

Setiap orang yang melakukan perbuatan atas dasar kelalaiannya dalam
bentuk kecelakaan lalu lintas yang berakibat rusaknya alat/sarana PJU

dikenakan sanksi pergantian alat/sarana dan prasarana yang rusak
sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan dalam hal yang
bersangkutan tidak dapat melakukan pergantian, sanksi pergantian
dialihkan kedalam bentuk sanksi pemidanaan kurungan paling lama 6
(enam) bulan.
Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan pencurian energi
listrik yang dilakukan melalui jaringan PJU dipidana penjara
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan.
BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 33
(1)

(2)

Dalam hal dikemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi
tata kerja (SOTK) terhadap pengelolaan PJU dapat ditetapkan
langsung dengan Peraturan Bupati.
Dalam hal PJU dikelola oleh Usaha penyediaan tenaga listrik selain

PLN diatur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Usaha Ketenagalistrikan.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat.
Ditetapkan di Stabat
pada tanggal I A\opcr*rbcr e-or8
BUPATI LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
Pada

tanggal \

ArePwrtacr lot?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKATTAHUN 2018 NOMOR

T

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA { 8 lr44 12018 )

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GAN, SH

NrP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR

q

TAHUN 2OI8

TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I.

UMUM
Sebagai alat pelengkap jalan, keberadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum atau disingkat LPJU sangatlah vital yang memberikan jaminan
keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan.
Selain itu pula penerangan jalan pada kawasan kota akan
memberikan nuansa keindahan (estetika) yang apabila dikelola dan
diatur dengan memperhatikan pada pola tata ruang yang baik.

Pemerintah Daerah selaku pelayan publik bertanggungjawab
memberikan penerangan pada jalan umum, yang dipergunakan oleh
masyarakat dari kelas jalan koridor utama hingga lingkungan

diwilayah desa/kelurahan. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab
dalam memberikan penerangan dijalan umum tentu sekaligus sebagai

pengelola yang membutuhkan cara dan strategi dalam
pelaksanaannya yang tujuannya adalah untuk kepentingan
masyarakat.

Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakuakn secara
baik berdasarkan suatu perencanaan, standarisasi teknis dan pola
pemeliharaan disamping mekanisme pemasangan dan pengadaan alat
yang dibutuhkan. Kehadiran PJU tentunya memerlukan energi listrik
yang selama ini dihasilkan dari pLN. pembayaran atas penggunaan
energi listrik tidak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah tanpa

peran dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk
1d"
kepentingan dalam menggunakan jalan umum pada *"kt malam

hari atau keadaan gelap disebabkan kondisi alam. Peran masyarakat
melalui kewajiban perpajakan sangat penting dalam pelaksanaan
pengelolaan PJU di daerah.
Dalam rangka melaksanakan pengelolaan PJU pemerintah daerah
memerlukan dasar pengaturan yang jelas ruang lingkup yang menjadi
landasan tin_dakan. Dengan demikian Peraturan DLirah tentang
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum merupakan suatu keharusan
bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
khususnya berkaitan dengan penerangan jalan umum.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU
harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan,
keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di
sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah dapat melayani
kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan secara merata.
Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu
listrik yang hemat - 14 -nergr namun kebutuhan penerangan jalan
tercukupi.
Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah memperhatikan pada
prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu
menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (a)
Cukup

jelas
jelas
jelas
jelas

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan
lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan
lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam

skala wilayah tingkat linglmngan seperti di kawasan
perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan
lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam
skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan,

perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Huruf b
Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (i)
jelas

Ayat,{**
AYat

(;"u"'

jelas

Cukup jelas
Pasal lO
Cukup jelas
Pasal

11

Ayat (t)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (t)
Cukup jelas
Ayat (21
Cukup jelas
Pasal lS
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (t)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (t)
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pengaturan wakhr operasional PJU, pengaturan arah posisi
aan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal

23

t

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat

l

(21

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat

(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)

,

.-

CukuP jelas

Avat (2)
-CukuP
jelas
Pasal 27
CulnrP jelas
Pasal 28
CukuP jelas
Pasal 29
CukuP jelas
Pasal 30
CukuP jelas
Pasal 31
CukuP jelas
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