
Menimbang :

Mengingat

BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 15 TAHUN 2OL3

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAI.AN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

batrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127

huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28

Tatrun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

.Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pem.akaian Kekayaan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor I79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2000);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daeralt

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaal;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

3.

4.
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6.

6.

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahal Lembararr Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undalg-Unda-ng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia

Nomor 5049);

P€ratura-n Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peratura-n Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Taiun 2008

Nomor 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2oll tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 03 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten

Buol Tahun 20i 1 Nomor l9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

DAERAHMenetapkan : PERATURAN

PEMAKA]AN

TtrNTANG RtrTRIBUSI

KEKAYAAN DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima-ksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Buo1.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang seianjutnya

disebut Bupati.

4. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang selanjutnya

disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang menggu nakan /
menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah'

5. Retribusi jasa usaha adalah pungutan sebagai

pembayaran atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Dae rah dengan me nganut prinsip-prinsip

komersial.

6. Badan ada-lah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuzrn, ba.ik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

iainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya'

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
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disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah diiakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yalg selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yartg

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

temtang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melal<ukaa tagihan

retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan /atau denda.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksalakan secara objektif dart profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melal<sanakan

ketentuan peratufan perundang-undang yang berlaku.

13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan

peruridang-undangan yang beriaku.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidaag retribusi yang teq'adi serta menemukan

tersangkanya.

-4-



BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJtrK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi pemal<aian kekayaan daerah adaiah

pemakaian kekayaan daerah.

(2) Pema-kaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat

( 1) meliputi pemakaian:

a. Tanah;

b. Gedung;

c. Kendaraan;

d. AIat Berat;

e. Kapal Penalgkap ikan;

f. Alat Transportasi Laut;

g. Sarana Umum & Terminal;

h. Tenda Rangka Besi;

i. Alat Hiburan/ Kesenian;

j. Alat Studio; dan

k. Pasar.

(3) Dikecualikal dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari

tanai tersebut; dan

b. pemakaian kekayaan daerah oleh pemerinta-h daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunalan/menikmati pelayaaan pemakaian kekayaan

daerah.

Pasal 5



VJajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melalukan pembayaran Retribusi

Pemakaian kekayaal, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan

retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan pemakaian kekayaan daerah dihitung

berdasarkan:

a. lokasi;

b. fasilitas;

c. jangka waktu;

d. peruntukkan; dan

e. jenis kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARMA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan

daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struldur dan Besaral Tarif Retribusi pemakaian kekayaan
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daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Tanah:

1. Tambak

a) Ukuran 0 s.d 2 ha Rp. 2.000.000/6 Bulan

b) Ukuran 2, 1 s.d 5 ha Rp. 3.000 .0OO /6 Bulan

c) Ukuran diatas 5 ha Rp. 7.000.000/6 Bulan

2. Pelataran pelabuhan Rp. 25.00Alhari

3. Sewa Tanah

- Toko, Warung,Kantin sejenisnya RP 25.000-

/M2/Tahun
- Kantor,Gedung dan bangunan lainnya RP 25.000,-

lM2 /Tahun
- Untuk Reklame RP 15.000,-/M2lTahun

4. Pelataran termina-l Rp. 150.0OOlhari

b. Gedung:

1. BPU Leok I Rp. 1.500.000/hari

2. BPU Kecamatan Rp. 150.000/hari

3. Balai Pelatihan Momunu Rp. 750.000/pakar

4. Asrama Pelatihan Momunu Rp. 50.000lkamar

5. Perumahan Dinas Rp. 150.000/tahun

a. Gol II

Permanen Semi

Permanen

Darurat

Type

36

160.000/Bln 1a0.000/Bln 120.000/Bln

Type

45

180.000/Bln 160.000/Bln 1a0.000/Bln

Type

70

200.000/Bln 180.000/Bln 160.000/Bln

l)rpe

100

22O.OOO lBLn 200.000/Bln 180.000/Bln

Type

120

270.OOO lB.Ln 160.000/Bln 240.OOO lBln
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c.

b. Gol . III

6. Gudang

Kendaraan Roda 4:

1. Dump Truck

2. Ambulance

3. Bus

Alat Berat:

1. Eksavator

PC.100

PC.200

2. Buldozer

3. Vibratory Ruler

4. Wheel Loader

Kapal Penangkap ikan:

1. Ukuran s.d 5 GT

2. Ukuran 5 GT s.d 15 GT

3. Ukuran 15 GT keatas

Transportasi Laut:

Sarana Umum:

1. Billboard:

- Ukuran 5 x 10 m

- Ukuran 4x6m

Rp. 500/m3lhari

Rp. 100.000/jam

Rp. a.500/km

Rp. 175.000/hari

Rp. 350.0OO ljam
Rp. a00.0OO/Jarrt

Rp. a00-000/jam

Rp.350.000/jam

Rp. 250.000ijam

Rp. a00.000/bulan

Rp. 700.000/bulan

Rp. 1.000.000/bulan

Rp. 120,000/hari

d.

e.

f.

g.

Rp. a6.000.000/tahun

Rp. 30.000.000/tahun

Permanen Semi

Permanen

Darurat

Type

36

140.000/Bln 120.000/Bln 100.000/Bln

Type

45

160.0O0/Bln 140.000/Bln I2O.OOO /BIn

Type

70

200.000/Bln 1a0.000/Bln 120.000/Bln

Type

100

200.000/Bln 180.000/Bln 160.000/Bln

Type

I20
250.000/Bln 22O.OOO lBrn 200.000/Bln
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h. Tenda Rangka Besi

- Bentuk Biasa

Ukuran 3X6 Rp.250.000/blok/3 Hari

Ukuran 3X7 Rp.250.000/Blok /3 Hari

Ukuran 3X9 Rp.300.000/3 hari

- Bentuk Terowongan

Ukuran 3X6 Rp. 250.000/b1ok/3 Hari

Ukuran 3X7 Rp.300.000/Blok /3 Hari

Ukuran 3X9 Rp.350.000/Blok/3 hari

i. Alat Hiburan/ Kesenian

l Drumband Rp. 250.000/pakai/3 hari

2. Elektone Rp.750.000/patai/3 hari

3. Rebanaset Rp. 100.000/paJ<at/3hari

4. Kulintang set Rp. 150.000/pakatl3hari

5. Gambus set Rp. 100.000/pakall3hatr

6. Pal<aian Adat Buol Rp. 1.050.000 lpakatl3 h'ari

j. Alat Studio:

1. CameraVideo RP. 150.000/hari

2. Camera Foto Rp. 50.000/hari

3. Infocus Rp. 100.000/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa-l 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daeralt.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 1l
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakar SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakaa.
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(21

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon,

dan kartu langganan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pelaksanaan

pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal i2

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di
tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang

ditentukan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi

daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat I (satu )

Hari Ke{a

Bagran Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan

Penundaan Pembavaran

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib

retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat

dipertanggungiawabkan.

(3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi
untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas
walrtu yang ditentukan dengan aiasan yang dapat
dipertanggungiawabkan.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
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BAB VIX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

(l) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan

menggunakari STRD.

(2) Penagihan retribusi terutarg sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat tegurar.

(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan

pelaksaaaal penagihan retribusi dikeluarka;n setelai 7

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga-l surat

teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang

temtang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikeluarkal oleh pejabat.

(6) Ketentual lebih lanjut mengenai tata cara penagihaa dan

penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Dalam ha1 wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat

pada waltunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 216 (dua persen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar.

(2) Penaglhan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB Xi
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
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I

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen iain yang dipersamakaa.

(2) Keberatan diajukan secara tertuiis dalam bahasa lndonesia

dengan disertai alasarr- dasan jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,

kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan

bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar retribusi dan peiaksanaan penagihan

retribusi.

Pasal 18

(l)Bupati dala rn jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dengal menerbitkan Surat Keputusan Keberatai.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi,

bahwa keberatan yang di4lukan harus diberi

keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatal dapat berupa

enerima selurutrnya atau sebagial, menolak atau

menarnbah besarnya retribusi yang terutang.

(+) Apabila jangka walrtu sebagaima-na dimaksud pada

ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yarlg diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagran atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 72 (dua belas)

bulan.
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(1)

t2)

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN. PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

KETETAPAN RETRIBUSi

Pasal 20

WEib retribusi dapat mengajukan permohonan

pembetulaa SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atar)

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengurangan atau penghapusal sanksi administrasi

berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

wajib retribusi atau bukan karena kesa-lahannya.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pengurangan atau penghapusar sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada

Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan

memberikan alasan yang jelas untuk mendukung

permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimala dimaksud

pada ayat {4), dikeluarkan oieh Bupati atau Pejabat

paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

(3)

(4)

(s)
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diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak
memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,
pengur€rngan ketetapan, penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi dan pembatalan dianggap

dikabulkan.

BAI}XIIi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2 1

(1) Atas kelebihan pembayaran re tribusi, wajib retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada

Bupati.

{2} Bupati dalam jangka waktu pa.ling lama 6 (enam)

bulan, sejak diterimanyapermohonan pengembalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan

suatu keputusan, permohonan pengembalian

kelebihanpembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB diterbitkar dalam jangka waktu paling lama
. 1 {satu) bulan.

(a) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi,

kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkaa untuk
melunasi terlebih da-hulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan

kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak

diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan
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bunga 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut rrrengenai tata cara pengembaliaa

kelebihan pembayaran retribu si sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengaa Peraturan Bupati.

BAB XTV

TATA CARA PENGUMNGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pas 122

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

denganPeraturar Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

{U Hak untuk melakukan pentgihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui jalgka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali apabiia wajib retribusi melakukan tindal< pidana di

bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertalgguh apabila:

a. diterbitkan surat tegurar; dan/atau

b. adapengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, keda-luwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
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utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengaluan utang retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonar angsuran atau

penundaan pembayaral dan permohonan keberatal oleh

wajib retribusi.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

PasaJ24

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembaagan Perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasa-l 25

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusal piutang

retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tafa ca.ra

penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIiI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
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kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undanganretribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek

retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat

atau ruangan yang dianggap perlu dal memberi

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan

retribusi diatur dengal Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

{1} Instansi yang melaksana-kan pemungutan Retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian dan pemaafaatan insentif pemungutan

Retribusi dilaksaaakan berdasarkan asas kepatutan,

kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan

besarnya tanggung jarvab dan kebutuhan.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan

perundaag-undangan.
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(2|

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa-l 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungart

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang hukum acara pidana.

wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti

keteralgan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dart jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribu si daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di

bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseora.ng

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang, benda dan /atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah:
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melalukan tindakan lain yang perlu untuk kelalcarart

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

pemberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal29

(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling baayak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang

tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

{3) Denda ssfag4imana dimaksud pada ayat (1) merupakarr

penerimaan nega-ra.

BAB XXII

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan atas Feraturan Daerah ini ditetapkan

paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh dinas yang membidangi tugas dan fungsi

koordinasi Pendapatan Daerah.

(1)

(21
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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 Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 19 Oktober 2013

BUPATI BUOL

ttd.

AMIRUDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2013 NOMOR 26

Diundangkal di Buol

(IVlc)
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PENJELASAN

ATAS

PERATUMN DAEMH KABUPATEN BUOL

NOMOR TAHUN2OT3

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKA]AN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah menyelenggaralan pemakaian kekayaan
daerah yang sudah lidak digunakan untuk operasional
kegiatan pemerintahan untukdidayagunakan secaraoptimal
baik oleh pemerintah sendiri ataupun oleh pihak lain sehingga
dapat meningkatkan pendapatan
m eningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

masyarakat dan

Penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
membebani pungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan

pemakaian kekayaan daerah sebagaimaaa diatur dalam pasal I27
huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah dalam
upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daeratr dan
meningkatkan pendapatan asli daerah, menyediakan pelayalan
berupa penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang

menjadi milik pemerintah Kabupaten Buo1.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
berkaitan dengan penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan

tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui
pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya.

Besaran retribusi dibebankan kepada wajib retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
.Keuntungan yang layak adalah keuntungan yarg diperoleh apabila
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Talnn 2OO9

tentang Paja} Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan

dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi
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objek retribusi jasa usaha.

Atas dasar pertimbaagal dimaksud perlu membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasel 3

Ayat (1)

Cul:up jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dikecualikan dari laboratorium adalah pengujiart

laboratorium bidang kesehatan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 3

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari

tanah addah pemancangan tiang listrik/telepon atau

penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi

jalan umum.

Pasal 4

t
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Cukup jelas.

Pasaf 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "keuntungan yanglayal{ adalah

adalah keuntungan yang diperoleh da,ri jasa

pelayanan yang dilakukan secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.

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.

PasallT

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan okeadaal diluar Kekuasaannya"
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Yang dimaksud dengan okeadaan diluar Kekuasaannya"

adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau

kekuasaan wajib retribu si.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal2l

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 i

Cukup jelas.

PasaJ24

Cukup jelas.

Pasa] 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2T

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 3 1

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 51

A

t
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I.,AMPIRAN I

PERATURA^hI DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR TAHUN 2OI3

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I

TARIF PEIVIAKAIAN TANAH DAN PRASARANA BANGUNAN

1. Pema-kaian Tanah:

Tarif retribusi = 3,337o x(Lt x Nilai tanah).

Keterangan:

Lt Luas Tanah (m2).

Nilai Tanah berdasarkan lwsil
penilaian dengan estimasi

terendah mengganakan NJOP (per

m").

NilaiTanah

2. Pemakaian Prasarana Bangunan:

Tarif retribusi = 6,64Vo x Hp x Nsp.

Keterangan:

Hp ' : Harga prasaranq" bangunan

dalam keadaan baru (Rp) gang

ditetapkan oleh Bup ati.

: Nilai sisa prasarana bangunan.iVsp
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

-*.-. NOMOR... TAHUN2013

L TENTANG

RETzuBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

-/

TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

NO.
JENIS BANGUNAN

GEDUNG
PEMAKAIAN

TAzuF
RETRIBUSI (Rp.)

1. Gedung Serbaguna a. 06.00 s.d 18.00

b. 18.00 s.d 06.00

c. untuk kegiatan yang bersifat

sosial kemasyarakatan arLtara

lain kegiatan keagamaan,

sosial, pendidikan, dan budaya

yang tidak bersifat profit.

550.000,-

600.000,-

75o/o dari tarif

retribusi.

2. Gedung Kesenian a. 06.00 s.d 18.00

b. 18.00 s.d 06.00

c. untuk kegiatan yang bersifat

sosial kemasyar-akatan antara

lain kegiatan keagamaan,

sosial, pendidikan, dan budaya

yang tidak bersifat profit.

75.000,-

100.000,-

75oh dari taif
retribusi.

3. Gedung Olahraga a. 06,00 s.d 18.00

b. 18.00 s.d 06.00

c. untuk kegiatan yang bersifat

sosial kemasyarakatan arftara

lain kegiatan keagamaan,

sosial, pendidikan, dan budaya

yang tidak bersifat profit.

1.000.000,-

1.000.000,-

75%o dari tarif

retribusi.
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45.000,-

50.000,-

100.000,-

125.O00,-

75.000,-

a. 06.00 s.d 18.00

18.00 s.d 06.00

b. 06.00 s.d 18.00

18.00 s.d 06.00

c. untuk kegiatan Yang bersifat

sosial kemasyarakatan antara

lain kegiatan keagamaan,

sosial, pendidikan, dan budaya

yang tidak bersifat profit.

Wisma:

a. Kamar

b. Aula

c. Halaman


