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' LEM BARAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALITAHUN 2001 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSIIZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN yang MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Memmbang : a. bahwa dengan telah ditetapkamiya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahaQ Daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan 
kelestanan iingkimgan menjadi vvewenang dan 
tanggung-jawab Pemerintah Daerah;

b. bahwa air menipakan sumber daya alam untuk 
memenuhi hajad hidup orang banyak, sehmgga 
sumber air yang telah dijadikan ten^at akhir 
pembuangan limbah cair perlu dijaga kelestanannya 
agar dap at bermanfaat secara berkelanjutan;.

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a 
dan b di atas, maka perlu mengatur retribusi izin dan 
pembuangan limbah cair yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.
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Mengingat : 1. Undang-imdang Nomor 13 TAite 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Tahim 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahim 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahim i 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); ^ ^

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran f 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3845) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699);

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahim 1990
tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran ^ 
Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3409); ^

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggimgjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor



Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

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

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Penmdang- 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupat^ Daerah Tingkat Q 
BoyolaU Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ( Lembaran 
Daer^ Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n 
Boyolali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pemberian 
Uang Perangsang (Lembaran Daerah Tahun 1992 
Nomor 4 Seri D Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keija Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Boyolali (Lerab^ran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 ).



Dengan persetujuan 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkau: FERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
TENTANG RK I RIBI SI IZIN DAN PEMBUANGAN 
LLMBAH CAir,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beseita 
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan 
Eksekutif Daerah.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang— 
undanganyang berlaku.
Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. 
Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang 
dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke 
lingkimgan dan diduga dapat menurunkan kualitas 
lingkungan.
Pembuangan Limbah Cair adalah kegiatan 
membuang limbah cair yang dilakukan oleh 
industri, hotel, restoran atau rumah sakit.
I™ Pembuangan Limbah Cair, yang selanjutnya 
disebut Izin Pembuangan adalah izin yang diberikan 
untuk membuang limbah cair.



9.

10.

11.

13.

14.

•3.

16.

Retribusi izin pembuangan limbah cair yang 
selanjutnya disebut retribusi izin adalah retribusi 
yang dipungut sebagai biaya atas pelayanan 
pemberian izin pembuangan limbah cair.
Retribusi pembuangan limbah cair yang selanjutnya 
disebut retribusi pembuangan adalah retribusi yang 
dipungut atas pembuangan limbah cair ke Halatn 
sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair 
yang dibuang.
Baku mutu limbah cair adalah batas kadsr dz'i 
jumlah unsur peocemar yang ditenggang adanya 
daiam limbah cair untuk dibuang dari suatu jeiili; 
kegiatan tertentu
Air adalali sumber air yang terdapat ?tau berasaJ dar 
sumber air dan terdapat di atas permukaan tanali , 
tidak tennasuk daiam pengertiau ini air yeng 
terdapat di bawak permukaan tanah.
Sumber air adalah tempat dan wadah - wadah 
yang terdapat air di atas permukaan tan ah yang 
berupa sungai, waduk, situ, rawa dan saluraii 
pembuangan.
Wajib retribusi adalah orang atau badan yang 
menumt peraturan perundang - undanga?4 rerribusi. 
diwajibkan untuk meiakukan pembayaran retriPusv 
Surat Vendafta-ian Obyek Retribusi Daera1:, yatir: 
selaanilnya dapt.i disingkat SP<tOs?X\ adaiad sm. 
yang digunakan Wajib PaiaK ureiar'O^i'r 
obyek retribusi dan Wajib Retribusi se&agav fiaSL- 
penghitunga^ doi-* pembayaran retribuki yang 
iemtaug menurui peraturan perundang - iinaanai?; 
retribusi daeiah.
Surat Ketetapan R.etribusi Daerah yang seiajutnya 
dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang 
menentukan besamya 
terutang.

iumlah retribusi



17.

18.

19.

Surat Ketetapan Redbusi Daerah kurang Bayar 
Tambahan, yang selanjutnya iapat disingkat 
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang 
telah ditetapkan.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
dapat disingkat STRD, adalah surat tagihan retribusi 
uaa atau sanksi administrasi berupa bunga Han atau 
denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan imtuk 
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan 
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah 
berdajsirkan peraturan perundang-undangan retribusi 
daerah.

s' -

BAB n
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK 

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin dan Pembuangan Limb ah 
Cair dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin 
pembuangan limbah cair dan atau retribusi pembuangan 
limbah cair.

Pasal 3

Obyek retirbusi adalah setiap pemberian pelayanan yang 
terdiri atas ;
a. Izin Pembuangan Limbah Cair ;
b. Pembuangan Limbah Cair.
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Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang 
memperoleh Izin Pembuangan Limbab Cair dan atau 
Pembuangan Limbab Cair.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5

Retribusi Izin dan Pembuangan Limbab Cair digolongan 
Retribusi Perizinan fertentu.

BAB IV
CARA MENGIJKUR TINGKAT PENGGtINAAN

JASA

Pasal 6

Tingkat peiiggiiiiaai> jasa retribusi diukur berdasarkars 
peiayanan pemberi.au Izm Pembuaangan Limbab Cair 
dan atau volume Pembuangan Limbab Cair.

BAE V
PRTNSIP PEN. TAPAN, STRUKTUR. OAtl 

aRIVYA tarl-

Pass! *f

.-‘samya tarir Retribus’. iar. -ia.. 
Cair dunaRsudKait untUft. metuaip 

selurun biaya i.ef.-.yeienggaraan pemberian ban 
Pembi^rgar T.bi^bab Cair dan Pembuangan Limbab 
Cair
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Pasal 8

Struktur pemberian tarif Izin Pembuangan Limb ah Cair 
ditetapkan sebagai beiikiit:
a. golongan I
b. golongan II
c. golonsan HI
d. golongan IV

dibawah 100 m3 per ban 
101 s/d 500 m3 per ban 
501 s/d 1000 m3 per ban 
diatas 1000 m3 per bail

Pasal 9

(1) Besaraya tarif retribusi Izin Pembuangan adalab 
sebagai berikut:
a. Golongan I sebesar Rp. 50.000,- (lima

puhib ribu rupiab);
b. Golongan II sebesar Rp. 200.000,- (dua

ratus ribu rupiab);
c. Golongan IH sebesar Rp. 750.000,- (tujub 

ratus bma pulub ribu rupiab);
d. Golongan IV sebesar I^. 2.000.000,- (dua 

juta rupiab).
(2) Besamya tarif retribusi pembuangan adalab sebesar 

Rp 10,- (sepubib rupiab) untuk tiap-tiap m3 limbab 
cair yang dibuang.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10

Terutang retribusi dipungut di wilayab Daerab.
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BAB vn
TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

Pasal 11

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang 
melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 
Daerab ini, wajib memiliki Iztn Pembuangan 
Limbah Cair.

(2) Permonouoii izin sebagaimana dimaksud dalam 
ayai (1) dii^an^aikan secara tertulis dengan 
dibubufai materai sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dun diajukan kepada Bupad.

(3) Tata cara / mekanisme pennohonan izin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dhetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB vm
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongi- u.
(2) Retribusl dipurgu-’; denga? menggunakan SiKP-.H 

atau dofcumer. Pin yang droersaraakan.
(3) Tata cara pero.ingutaii diatur lebih lanjut rieiiggUi 

Keputusan Iiur ' d

A
1'

BA8 Di
TATCARr^ FEMB4V4R4N 

Pasa! 13

imrsi(I) Pembayaran retribusi yang terutang bam* di....
sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.



(2) Retribusi yang terutang dihinasi selambat- 
lambatnya 15 (lima belas) hari sgak diterbitkan 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan ten^at 
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan BupatL

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG 

RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi adalah 3 (tiga) tahim.

•j

Pasal 15

Saat terutang retribusi adalah saat ditetapkannya atau 
saat diterimanya SKRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau 
surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib 
retribusi hams mehmasi retribusi yang temtang.

..s
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(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lam yang 
sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

» ff
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BAB xn
KADALUWARSA PENAGfflAN 

Pasal 17

(1) Hak untuk nielakukan penagihan retribusi, 
kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak saat terutang retribusi, kecuali 
jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang r-tribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbhkan surat teguran dan surat paksa ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib 

retribusi balk langsung maupun tidak 
iangsung.

BAB xm
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen) setiap 
bulan dari retrinbusi terutang atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD.

11



BAB XIV 
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan teriiadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
tunduk kepada peraturan perundang-undangan yane 
berlaku. ®

BAB XV 
PENYBOIKAN

Pasal 20

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan teriiadap 
pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali, yang pengangkatan, 
kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud 
dalamayat(l) adalah :
a. menenma/mencari dan mengumpulkan seita 

meneliti kekurangan atau laporan yang 
berkenaM dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan 
ketemgan orang pribadi atau badan tentang

12
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kebenaran perbuatan yang dilalnikan 
sehubimgan dengan tidak pidana Retribusi 
Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti daii 
orang pribadi atau badan sehubimgan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain yang berkenaan 
dengan tidak pidana Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain sett a melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangk? 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada sc i 
pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada bunxf c;

h. memotret seseorang berkaitan dengan tida> 
pidana Retribusi Daerah;

i memanggij orang untuk didengf/ 
keterangar.t.ya dan diperiksa sebaga. le’sangk•* 
atau sakii
menghentik?ri penvidikai-;

k melaicuKan tindakan lain vacg peri*, untu... 
keiani's- •?.r nen'vidikan tindak oidaufe ReuibaK 
Daerah rr-er;v'Tut hukum yar? lar?'. 
dme^ran ggunsnawabkan

Pejiv^dik scln?«?*mana dimaksitd dah:?* (V 
•':;r t dimulainvd peuv’dr- -’'.

peny'ampaias: basil penyidikan kep?d'< -'“nimtut
umum sesuai dengan ketentuan yang ^»iann dalatn

13



Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana.

(1)

(2)

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda setiuggi-tingginya 4 
(empat) kali jumlah retribusi terutang.
Selain tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 
(1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan 
dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

BAB xvn
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah mi akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

14
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penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Dketapkan di Boyolali
pada tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI BOYOLALI,

Cap / ttd

dr. H. DJAKA SRUANTA

Dhmdangkan di Boyolali 
Pada tauggal 10 Nopemb'^T’ 2001

SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

Cap / Ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2001 
NOMOR 24

15



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 18 TAHUN 2001 

TENTANG

RETRIBUSIIZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM
Dalam Undang- iindang Nomor 23 Tahim 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pengelolaau 
Ltngkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melesturikan fiingsi 
lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, 
pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemermtahan 
Daerah, maka wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih besar.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting 
karena dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingg£ peril 
terns dipeiihara kuahtasnya agar tetap dapai bermanfaat bag: hidup 
dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lamnya. Antarg, lar 
dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran limbah caii 
khususnya pembuangaD limbah cair dan K.egiatan perusahaa:./ 
indusu! yang dibuang ke s-iober-sumbei atau badan air. Dengai^ 
semaktti oerkembang dan memngkajiya usaiia acau kegiaran iadustri 
d: Kabupaier Bayulah Piaka sumber sumber

dikan ten^ai peiiibuangan limbah .lnigga
)iil. pCtlwtJfiJuA iX, uKilj ijfcCuaki-J liiciiiugkatj .iyH'jxlii ,T<a.o-'\

udakwkan ii^awsac ptGgiu'.idij'/ti stivoiu iwvjn»Kj^'U.

serta peniaatan baku mutu melalui instaiasi pengolahan air limbah 
(IPALySarana Pcugoiahan Air Limbah (SPAL) di masing- ms sing 
perusahaan atau industri akan berdampak negatif dan akan

16



mpnimhiilkati permasalahan di masyarakat Untuk itu perhi dukimgan 
dari berbagai kalangan baik masyarakat, dunia usaha, dan 
pemerintahdalam pelaksanaannya. Guna dapat membcrikan 
pembinaan, arahan, dan pedoman dalam mengelola sumber daya air 
secara komprebensif diperhikan peraturan daerah yang memadahi, 
sehingga ekosistem perairan dapat dilestarikan. Selain itu Peraturan 
daerah ini akan menjadi landasan dalam rangka pengawsan, 
pengendalian, daan evahiasi pengelolaan lingkungan di wilayah 
Kabupaten BoyolalL

a PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukup jelas 

Pasal 2
Cukup Jelas 

Pasal 3
Obyek ijin adalah limbah oair daii kegiatan industri, hotel, dan 
rumah sakit. Yang dimaksud industri adalah perusahaan/ industri 
yang berpotensi mencemari, tidak termasuk home industri. 
Sedangkan rumah sakit dimaksudkan adalah termasuk rumah 
bersalin balai pengobatan baik pemerintah maupun swasta.
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas

17



Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair 
antara Iain biaya administrasi, biaya pemeriksaan/penelitian, dan 
tran^ortasL
Biaya penyelenggaraan Retribusi Pembuangan Limbah Cair 
antara lain biaya administrasi, volume limbah yang dibuang, dan 
transportasL

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

18



Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cuki^ jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAE RAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 16
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