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PENGHAPUSAN
RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN
 Untuk mendukung kemudahan
berusaha dilakukan penyederhanaan
perizinan berusaha salah satunya
dengan menghapus izin gangguan
(HO).
 Dengan dihapusnya izin gangguan,
maka retribusi izin gangguan dalam
UU No. 28 Tahun 2009 dihapus
.
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Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
fiskal nasional dan untuk mendukung
kebijakan kemudahan berusaha,
Pemerintah sesuai dengan program
prioritas nasional dapat melakukan
penyesuaian tarif Pajak dan tarif
Retribusi yang berlaku secara nasional
yang akan diatur lebih lanjut dalam PP.

.
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Dalam
mendukung
kemudahan
berinvestasi, gubernur/bupati/wali
kota dapat memberikan insentif fiskal
kepada pelaku usaha di daerahnya.
Pemberian insentif fiskal sebelumnya
ditetapkan dengan Perda, namun
dalam UU CK diubah pemberian fiscal
ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
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 Evaluasi Raperda dilakukan tidak hanya untuk
menguji kesesuaian Raperda dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, tapi juga menguji kesesuaian dengan
kebijakan fiskal nasional.
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Diatur pemberian sanski berupa
penundaan atau pemotongan DAU
dan/atau DBH.

 Menkeu dan Mendagri melakukan pengawasan atas
Perda dan peraturan pelaksanaanya. Kepala daerah
diminta melakukan perubahan atas Perda dan
peraturan pelaksanaanya yang tidak sesuai dengan
kepentingan umum, peraturan peruuan lebih tinggi,
dan kebijakan fiskal nasional.
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Amanat penyusunan RPP dalam UU CK:

Tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional
(Ps. 114 angka 4 UU CK).
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Tata cara Evaluasi Rancangan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Ps. 114 angka 8 UU CK).
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Tata cara Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya (Ps. 114 angka 8 UU CK).
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Tata cara Pemberian sanksi (Ps. 114 angka 8 UU CK).
Tata cara Pemberian Dukungan Insentif dari Pemerintah terhadap Daerah yang
mengalami penurunan PAD karena adanya penyederhanaan perizinan berusaha
(Ps. 176 angka 6 UU CK).
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Pokok-Pokok Pengaturan:
1.
Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi oleh Pemerintah Pusat:
 Mekanisme Penyesuaian Tarif PDRD, pemberian mandat untuk penyesuaian tarif PDRD yang ditetapkan dengan Perpres, penyesuaian tarif berdasarkan usulan K/L sektoral yang
bertanggung jawab dengan PSN.

2.

Pengawasan Pajak dan Retribusi, yang terdiri dari:
a. Pengawasan Raperda, yang mengatur:
 Tata cara penyampaian raperda, pembagian kewenangan untuk mengevaluasi, penyampaian hasil evaluasi, proses penetapan menjadi perda.
b.

Pengawasan Perda dan aturan pelaksanaannya:
 Penyampaian perda yang telah ditetapkan, proses evalusai perda, inventarisasi perda yang bermasalah, pemberian rekomendasi perubahan Perda kepada Pemda, kewajiban
melakukan perubahan perda oleh Pemda.

3.

Dukungan Pemerintah Pusat atas Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah
 Bentuk dukungan, mekanisme pengalokasian.

4.

Sanksi:
 Bentuk sanksi, besaran sanksi, tata Cara Pengenaan Sanksi, pencabutan sanksi.
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 Sesuai dengan program prioritas nasional, Pemerintah melakukan penyesuaian tarif PDRD yang ditetapkan dalam Perda.
 Program prioritas nasional berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan

Penyesuaian tarif difokuskan pada percepatan pelaksanaan PSN, dengan pertimbangan:
 Cakupan Program Prioritas Nasional sangat luas, sehingga perlu dipertajam agar arah dan tujuannya terukur.
 Studi kelayakan (Feasibilitas study) dan outcome dari pelaksanaan PSN relatif sudah jelas dan terukur.
 Perlu adanya pembatasan pemberian fasilitas penyesuaian tarif guna menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah.
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Menteri/kepala lembaga penanggung jawab PSN mengajukan usulan penyesuaian tarif kepada Menkeu.
Usulan disertai:
 proyeksi beban biaya Pajak dan Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional
 daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif
 usulan besaran penyesuaian tarif
 studi kelayakan proyek



Menkeu melakukan reviu usulan penyesuaian tarif oleh K/L.
 Dasar reviu : penerimaan Pajak dan/atau Retribusi 5 (lima) tahun terakhir, dampak terhadap fiskal nasional dan daerah, urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal
daerah, dan insentif fiskal yang telah diterima.
 Hasil reviu: rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau penolakan usulan penyesuaian tarif
Pajak dan/atau Retribusi.

 Berdasarkan reviu dari Menkeu, penyesuaian tarif ditetapkan dengan Perpres.
 Perpres mengatur paling sedikit:
 PSN yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif
 jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan
 besaran penyesuaian tarif
 mulai berlakunya penyesuaian tarif
 jangka waktu penyesuaian tarif
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PROSES EVALUASI RAPERDA PDRD PROVINSI

4

menyampaikan
Raperda PDRD Provinsi
yang telah disetujui
DPRD kepada
3 hari
kerja sejak tanggal
persetujuan


melakukan
evaluasi
Raperda berdasarkan
peraturan peruuan lebih
tinggi dan kepentingan
umum.

melakukan
evaluasi
berdasarkan
peraturan peruuan lebih
tinggi dan kebijakan fiskal
nasional.

menyampaikan hasil
evaluasi Raperda PDRD
kepada


melakukan sinkronisasi
antara hasil evaluasi
dengan
hasil
evaluasi
 Mendagri
menyampaikan hasil
evaluasi
Raperda
PDRD Provinsi ke
Gubernur.
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menerima
hasil evaluasi Raperda PDRD
Provinsi

Raperda
PDRD menjadi Perda PDRD dalam hal hasil
evaluasi raperda PDRD
dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum dan kebijakan
fiskal nasional

bersama DPRD
terlebih dahulu
Raperda PDRD sebelum ditetapkan menjadi
Perda PDRD dalam hal hasil evaluasi raperda
PDRD
dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan kebijakan fiscal nasional,
dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaan
kepada Menkeu dan Mendagri

Untuk proses evaluasi Raperda kab/kota mekanismenya sama, namun yang melakukan evaluasi selain Menkeu dan Mendagri juga dilakukan oleh Gubernur.
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Perda PDRD



Menkeu dan Mendagri
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Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha :
1. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko
2. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha
3. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor

 Penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha
yang menyebabkan berkurangnya PAD, Pemerintah Pusat
memberikan dukungan insentif anggaran (Pasal 292A UU
11/2020)
 Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah dapat berupa
Transfer ke Daerah

Pengalokasian dukungan anggaran mengikuti
mekanisme APBN yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
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diberikan, antara lain:
 Daerah terlambat menyampaikan
raperda
 Daerah menetapkan Perda tidak
mengikuti proses evaluasi
raperda

Menkeu menyampaikan surat teguran kepada gubernur/bupati/wali
kota
Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti surat teguran

diberikan, antara lain:
 Daerah tidak menyampaikan perda
 Daerah tidak mengikuti hasil
evaluasi
 Daerah tidak melakukan perubahan
perda

2

3

paling lama 15 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat

teguran

Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menindaklanjuti surat
teguran, Menkeu mengenakan sanksi bagi Pemda sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi
dengan Mendagri.
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DUKUNGAN DAK DALAM UU CIPTA KERJA
ALOKASI DAK UMKM (FISIK & NONFISIK)
 Mekanisme dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik diatur dalam RPP UMKM yang saat ini
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UMKM
 Digunakan untuk mendanai program/kegiatan kemudahan,
perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UMKM di daerah,
antara lain:
• penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah serta Koperasi yang terintegrasi;
• pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster;
• bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil;
dan/atau
• peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah melalui pelatihan dan pendampingan.
 Mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran APBN sesuai ketentuan dengan peraturan
perundang-undangan.
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