
/j PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USARA PERIKANAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN MARA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sunber daya ikan sebagai bagian kekayaan Daerah perlu
dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan
mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta
selalu memperhatikan kelestariannya;

b. bahwa sumber daya ikan juga merupakan salah satu sumber daya
atau yang bisa menjadi pendapatan asli daerah guna membiayai
pembangunan yang akan dilaksanakan;

c. bahwa untuk itu perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Perikanan sehingga dapat digunakan sebagai alat
pengendalian dan pengawasan usaha perikanan ;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Musi
Banyuasin.

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tllntang
Perikanan ( Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3299 );

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

4; Undang' - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun, 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Undang - undang Nomor 25 tabun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3448 );

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomgr
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408 );'

7. Peraturan Pemerintah .



-i'
2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 165 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atau
Jenis Penerimaan Negara bukan pajak ( Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059 );

10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KABUP ATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH
TENTANG IZIN USAHA
MUSI BANYUASIN.

BABI

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERIKANAN DALAM KABUPATEN

KETENTUAN UMUM

Pasal I

palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;

3. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kalautan
Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum
untuk menangkap, membudidayakan, mengumpulkan, mendinginkan,
mengawetkan mengolah atau membenihkan ikan untuk tujuan komersia1;

5. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan
diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial;

6. UsahaPembudidayaan .
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6. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasiInya dengan
alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkannya untuk tujuan komersiaI;

7. Izin Usaha Perikanan ( IUP ) adalah izin tertulis yang hams dimiliki oleh
yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan untuk menggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

8. Surat Penangkapan Ikan ( SPI ) adalah surat yang hams dimiliki setiap
kapal perikanan/alat tangkap statis untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan dan mempakan bagian tak terpisahkan dari Usaha
Perikanan;

9. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung Iainnya yang
dipergunakan untuk survey atau eksplorasi Perikanan;

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan;

II. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan;

12. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal
perikanan dan atau penambahanjenis kegiatan usaha yang berkaitan yang
belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan ( IUP );

13. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal Iahan dan
atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum daIam Izin
Usaha Perikanan;

BAB n
BENTUK USAHA DAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Usaha Perikanan terdiri dari :
a. Usaha penangkapan ikan;
b. Usaha pembudidayaan ikan;
c. Usaha pengolahan ikan;
d. Usaha khusus pengumpuJan ikan/pembawaan ikan;
e. Usaha penangkapan benih perikanan.

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) huruf a meJiputi
jenis-jenis kegiatan:
a. Penangkapan ikan menggunakan kapal ikan;
b. Penangkapan ikan menggunakan alat menetap.

(3) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) humf b
meliputi jenis-jenis kegiatan:
a. Budidaya tambak;
b. Budidaya kolam air tawar;
c. Budidaya ikan di Jaut;
d. Budidaya keramba I jala apung;
e. Budidaya ikan di air payau.

(4) Usaha Pengolahan .
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(4) Usaha Pengolahan lkan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c meliputi
kegiatan :
a. Pengasinan/pengeringan ikan/rumput laut;
b. Perebusan ikan;
c. Pengalengan ikan;
d. Pembekuan ikan.

(5) Usaha khusus Pengumpulan Ikan/Pembawaan Ikan sebagaimana dimaksud
ayat ( 1 ) huruf d meliputi :
a. Pengumpulan ikanlrumput laut dan pengemin lelang lebak lebung;
b. Pembawaan ikan keluar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

(6) Usaha penangkapan benih perikanan:
a. Penangkar beni ikan air tawar ;
b. Penangkar benih udang.

Pasal 3

(1) Setiap Usaha Perikanan dalam Daerah hanya boleh dilakukan oleh
perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
termasuk koperasi;

(2) Setiap Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah
ini diwajibkan memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) pasal ini adalah Usaha Perikanan
yaitu:

1. Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan
menggunakan sebuah kapal tidak bermotor dari 5 (lima) Groos Ton
(GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas)
Daya Kuda (DK) tidak diwajibkan memiliki IUP;

2. Usaha Pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP,
adalah :

a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh
Petani Ikan di Kolam Air tenang dengan areal lahan tidak lebih
dari 2 (dua) hektar;

b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh
petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) hektar
atau dengan padat penebaran 50.000 ( lima puluh ribu)
benur/hektar;

c. Kegiatan pembudidayaan ikan dilaut yang dilakukan oleh Petani
Ikan dengan areallahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) hektar.

(4) Dalam hal Izin Usaha Perikanan yang menggunakan kapal
perikanan I alat tangkap statis wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan;

(5) Izin Usaha Perikanan berlaku selama yang bersangkutan masih melakukan
usaha perikanan;

(6) Surat Penangkapan Ikan berlaku untukjangka waktu 1 (satu) tahun dan
Surat Penangkapan Ikan alat tangkap statis berlaku selama jangka waktu 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kapal lalat tangkap statis
dimaksud masih dipergunakan.

Pasal4 .
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Pasal 4

(I) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melaporkan kegiatan
usahanya setiap 6 (enam) bulan;

(2) Syarat dan tata cara pemberian izin serta pencabutan Izin Usaha Perikanan
akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BABm

LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(I) Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, dilarang menggunakan
bahan peledak,listrik, racun atau sejenisnya, yang dapat merusak
ke1estarian Sumber Hayati Perikanan dan dilarang melakukan kegiatan
usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
guna menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, kecuali kegiatan
penelitian;

_(2) Dilarang mengunakan alat penangkap ikan tertentu yang jems dan
ukurannya ditetapkan oleh Bupati;

(3) Dilarang melakukan Usaha perikanan di luar lzm usaha perikanan yang
telah ditetapkan;

(4) Dilarang melakukan lelang areal perairan pantai;

(5) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap statis di
jalur pelayaran;

(6) Izin usaha perikanan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak
-manapun;

(7) Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alamat dan
penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

Pasal 6

(I) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Aparat Dinas Perikanan dan Ke1autan;

(2) Pada setiap Kecamatan akan ditetapkan adanya Reservaat (daerah suaka
perikanan) sebagai upaya perlindungan kelestarian sumber daya ikan;

(3) Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin apabila syarat yang
ditentukan dilanggar dan atau atas pertimbangan merugikan kelestarian
sumber daya perikanan;

(4) Setiap pembawaan ikan keluar Daerah harus dilengkapi dengan
Surat Keterangan Pembawaan Ikan.

BAB IV .
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BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik
tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimanan di maksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di Jakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;

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

d. Memeriksa buku-buku catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

g. Menyuruh berhenti meJarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan dokumen yang di bawah sebagaimana di maksud
pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan retribusi;

I. Memangil orang unruk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai
tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyelidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut
hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

(4) Penyidik .
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya
penyidikan dan menyampaikan hasiI penyelidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABV

KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), (2),
(4), pasal 4 ayat (1), pasal 5, dan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam
hukuman kurungan selama-Iamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

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

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

2002

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 32?
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