1) Jasa Usaha Perdagangan dan Usaha lainnya :
Lingkungan & Harga
No

1
2

Jenis
Pemakaian
Tanah
Permanen
Non Permanen

2)

Keolahrgaan

Kebudayaan

s/d 25
m2 (Rp)

25 m2
s/d
50 m2
(Rp)

Diatas
s/d
1000 m2
(Rp)

15.000/
M2/
Tahun
10.000/
M2/Tah
un

12.500
/M2/T
ahun
8.000/
M2/Ta
hun

10.000/
M2/Tah
un
6.000/M
2/Tahun

s/d
25 m2
(Rp)

25 m2
s/d
100 m2
(Rp)

10.000
/M2/T
ahun
8.500/
M2/Ta
hun

8.000/
M2/Ta
hun
6.500/
M2/Ta
hun

Diatas
s/d
1000
m2
(Rp)
6.000/
M2/Ta
hun
4.500/
M2/Ta
hun

Kepariwisataan
s/d
25 m2
(Rp)

25 m2
s/d
100 m2
(Rp)

30.000
/M2/T
ahun
20.000
/M2/T
ahun

27.500
/M2/T
ahun
17.500
/M2/T
ahun

Diatas s/d
1000 m2
(Rp)
25.000/M
2/Tahun
15.000/M
2/Tahun

Jasa Usaha Periklanan :
Lingkungan & Harga

Keolahrgaan

Kebudayaan

Kepariwisataan

Rp

Rp

Rp

No

Jenis
Pemakaian
Tanah

1

Strategis

1.500.000,00/tiang/tahu
n

1.000.000,00/tiang/tah
un

1.500.000,00/tiang/tahun

Non Strategis

1.000.000,00/tiang/tahu
n

500.000,00/tiang/tahu
n

1.000.000,00/tiang/tahun

2

e.

Pemakaian tanah sawah/tambak milik Pemerintah Daerah
untuk Pertanian dan Peternakan:

f.

a. Sawah Tadah Hujan

: Rp. 200,00/M2/Tahun

b. Sawah ½ Tekhnis

: Rp. 350,00/M2/Tahun

c. Sawah Teknis

: Rp. 600,00/M2/Tahun

d. Tambak

: Rp. 350,00/M2/Tahun

Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat
tinggal, infrastruktur dan/atau kegiatan usaha di luar
lingkungan gedung milik Pemerintah Daerah:

No
1
2
3
4
5
6
7
(3)

JENIS PEMAKAIAN
TANAH
Pemasangan Reklame
Kegiatan Perdagangan
Permukiman
Infrastruktur
a. usaha
b. non usaha
Tanah Darat
Tanah Sawah
Tadah Hujan

TARIF/M2/
Tahun
50.000,00
1.650,00
500,00
30.000,00
5.000,00
100,00
75,00
40,00

Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1),
untuk pemakaian lebih dari 7 (tujuh) jam dikenakan tarif sebesar
1/7 dari tarif yang berlaku setiap jam dan kelipatannya, serta
kelebihan waktu yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung sama
dengan 1 (satu) jam.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi
Pasal 9
Dengan nama retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas penggunaan dan pelayanan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya
Pasal 10
(1)

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi
dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat
pelelangan ikan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.
Pasal 11

(1)

Objek retribusi adalah setiap penggunaan tempat
pemanfaatan jasa pelayanan yang disediakan oleh
Pelelangan Ikan (TPI) termasuk kelengkapan dan fasilitas
yang dimiliki, disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

berikut
Tempat
lainnya
Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12
Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan nilai transaksi jual beli
melalui lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14

(1)

Setiap pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebesar 2,25% (dua koma
dua puluh lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan ikan yang
dilelangkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,90% (nol koma sembilan
puluh per seratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli
ikan sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima perseratus).

(3)

Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. penerimaan daerah sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh per
seratus);
b. pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 0,25% (nol
koma dua puluh lima per seratus); dan
c. pembinaan dan pengawasan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh
per seratus).

Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang
atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.
Pasal 16
(1)

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan
yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang
terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.

Pasal 17
(1)

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan jalur
pemberangkatan, jalur kedatangan, lintasan, tempat parkir untuk
kendaraan penumpang, bis umum, kendaraan barang, tempat
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Tata Cara Penggunaan Terminal, Klasifikasi Terminal,
Jenis dan Waktu Pemakaian
Pasal 18
(1)

Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum bus,
bukan bus dan angkutan barang membangun/menyediakan
terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.

(2)

Untuk mengelola terminal beserta fasilitas penunjang lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk
instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 19

(1)

Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota
luar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun dalam kota wajib
masuk ke terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Setiap angkutan barang yang melayani kegiatan bongkar dan atau
muat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda
transportasi.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bagi mobil penumpang umum bus dan bukan bus untuk keperluan
pariwisata.

(4)

Kepada setiap angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi.
Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :
a.

menempatkan
kendaraan
disediakan di terminal;

diluar

tempat parkir yang telah

b.

mengadakan kegiatan atau usaha di terminal tanpa izin instansi
pengelola.
Pasal 21

(1)

Penetapan
besarnya retribusi
diukur berdasarkan klasifikasi
terminal, penggunaan fasilitas terminal, jenis kendaraan dan waktu
pemakaian fasilitas terminal.

(2)

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22
(1)

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
terdiri dari:
a. bus besar;
b. bus sedang;
c. angkutan kota / pedesaaan;
d. taksi;
e. bus kota;
f. non bus antar kota;
g. kendaraan pribadi.

(2)

Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
a. bangunan kantor terminal;
b. jalur dan lintasan;
c. tempat parkir;
d. tempat pemasangan reklame;
e. jasa pelayanan penumpang umum antar kota;
f. kios;
g. gudang atau lapangan penumpukan barang;
h. tempat untuk bongkar muat;
i. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
j. Peralatan bongkar muat;
k. ruang pengobatan;
l. sarana peribadatan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi
terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian terminal.
Paragraf 4
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai
berikut:
NO

JENIS PELAYANAN

BESARNYA
TARIF (Rp)

1

2

3

1.

Kendaraan penumpang umum
setiap kali masuk :
a. Bus;
b. Non Bus;
c. Angkot/ Angdes;
d. Bus Menginap.
Pemanfaatan Fasilitas
Terminal :
a. Los m2/hari
b. Kios m2/hari
c. Kamar Kecil Mandi;
d. Kamar Kecil Kakus.
Pemanfaatan Luar Badan
Jalan :
a. Sedan, jeep dan sejenisnya;
1) 2 (dua) jam pertama;
2) 2 (dua) jam berikutnya.
b. Bus, truk dan sejenisnya:
1) 2 (dua) jam pertama;
2) 2 (dua) jam berikutnya.
c. Truk Gandengan :
1) 2 (dua) jam pertama;
2) 2 (dua) jam berikutnya.
d. Sepeda motor :
1) 2 (dua) jam pertama;
2) 2 (dua) jam berikutnya.

2.

3.

1.000,500,500,2.500,200,400,1.000,500,1.000,500,1.500,500,2.500,1.000,500,200,-

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi
Pasal 26
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut pembayaran
retribusi atas penyediaan pelayanan tempat khusus parkir.
Pasal 27
(1)

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi
dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus
parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.
Pasal 28

(1)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir
dalam gedung/bangunan/ fasilitas Keolahragaan, Kebudayaan dan
kawasan Kepariwisataan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29
(1)

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Khusus Parkir
berdasarkan pada sarana dan prasarana gedung/bangunan/fasilitas
Keolahragaan, Kebudayaan dan Kawasan Kepariwisataan, Area Pasar
Daerah yang dimiliki, disediakan, dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Tingkat Penggunaan jasa retribusi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan jasa usaha Keolahragaan,
Kebudayaan dan Kepariwisataan serta Area Pasar, yaitu :
a.

Tempat Khusus Parkir gedung/bangunan Keolahragaan :
1) Sport Center;
2) Kolam Renang Tirta Kencana;

3) Gedung Olahraga Dharma Ayu;
4) Stadion Tridaya;
5) Gedung Olahraga Singalodra; dan
6) Gedung Squash.
b.

Tempat Khusus Parkir gedung/bangunan Kebudayaan :
1) Gedung Kesenian :
a) Panti Budaya;
b) Ex Dokabu.
2) Panggung Taman Hiburan Rakyat :
a) Pasar Mambo;
b) Girli Cimanuk.
3) Situs makam/buyut/museum

c. Tempat Khusus Parkir pada Kawasan Kepariwisataan :
1) Waterpark Bojongsari;
2) Situ Bolang
3) Pantai Tirtamaya;
4) Pantai Balongan Indah;
5) Pantai Glayem;
6) Pantai Karangsong;
d. Tempat Khusus Parkir di Area Pasar

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 31
(1)

Struktur tarif didasarkan
keuntungan yang layak.

(2)

Besarnya tarif retribusi yaitu :

pada

tujuan

untuk

memperoleh

a. Tarif Retribusi Khusus Parkir Fasilitas Keolahragaan (Sport
centre, Kolam Renang Tirta Kencana, GOR Dharma Ayu, Stadion
Tridaya, GOR Singalodra, Gedung Squash dan Gedung Futsal) :
1) kendaraan
roda
dua
500,00/kendaraan/hari

(motor)

sebesar

Rp.

2) kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00/kendaraan/hari
3) bis/truk
dan
sejenisnya
2.000,00/kendaraan/hari

sebesar

Rp.

b. Tarif Retribusi Khusus Parkir Fasilitas Kebudayaan (Gedung
Kesenian, Panggung Taman Hiburan Rakyat dan Situs
Makam/Buyut/Museum) :
1) kendaraan
roda
dua
500,00/kendaraan/hari

(motor)

sebesar

Rp.

2) kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00/kendaraan/hari
3) bis/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00/kendaraan/hari
c. Tarif
Retribusi Khusus Parkir Daya Tarik Wisata dan/atau
Kawasan Pariwisata (Waterpark Bojongsari, Situ Bolang, Pantai
Tirtamaya, Pantai Balongan Indah, Pantai Glayem Dan Pantai
Karangsong) :
1) kendaraan
roda
dua
1.000,00/kendaraan/hari

(motor)

sebesar

Rp.

2) kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00/kendaraan/hari
3) bis/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00/kendaraan/hari
d. Tarif Retribusi Khusus Parkir di Kawasan Pasar :
1) Pasar Kelas I
a. kendaraan roda dua : 500,b. kendaraan roda empat :
−

mobil besar 1.500,-

−

mobil kecil 1.000,-

2) Pasar Kelas II
a. kendaraan roda dua

500,-

b. kendaraan roda empat :
−

mobil besar 1.500,-

−

mobil kecil 1.000,-

3) Pasar Kelas III
a. kendaraan roda dua

500,-

b. kendaraan roda empat :
−

mobil besar 1.500,-

−

mobil kecil 1.000,-

4) Pasar Hewan :
a. kendaraan roda dua 500,b. kendaraan roda empat :
−

mobil besar 1.500,-

−

mobil kecil 1.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi
Pasal 32
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas
penginapan/pesanggrahan/villa.
Pasal 33
(1)

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa adalah
orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.
Pasal 34

(1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah
adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa berdasarkan pada klasifikasi akomodasi, sarana dan fasilitas yang
disediakan.
Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 37
(1)

Struktur dan besarnya tarif
ditetapkan sebagai berikut :

retribusi

pelayanan

akomodasi,

a. Jasa Pelayanan Hotel New Trisula :
1) kelas kamar superior Rp. 150.000,00/malam
2) kelas kamar deluxe Rp. 200.000,00/malam
3) kelas kamar executive Rp. 300.000,00/malam
b. Jasa Pelayanan Cotage Wisma Haji Rp. 200.000,00/malam
(2)

Hasil retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 38
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut pembayaran
retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan
dan/atau Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong.
Pasal 39
(1)

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi
dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Rumah
Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.

Pasal 40
(1)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa retribusi
Rumah Potong Hewan diukur
berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur
bahan pemeriksaan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 43
(1)

Struktur tarif digolongkan berdasar jenis pelayanan, jenis dan
jumlah ternak.

(2)

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
a. Sapi dan kerbau Rp. 20.000,-/ekor
b. Kambing atau Domba Rp. 5.000,-/ekor
c. Unggas Rp.

200,-/ekor

Pasal 44
Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
Paragraf 5
Syarat-syarat Pemotongan Hewan
Pasal 45
(1)

Hewan yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu
kesehatannya oleh Petugas Pemeriksa baik yang melakukan
pemotongan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk oleh Bupati
ataupun milik Pribadi/Badan.

(2)

Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara adat dan
keagamaan tetap berpedoman pada ketentuan ayat (1) setelah
mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan
dibebaskan dari retribusi.

(3)

Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

(4)

Petugas Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap
hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukan Surat
Keterangan Asal Ternak dari petugas yang berwenang.

(5)

Pemeriksaan dimaksud ayat (1) khusus hewan besar bertanduk
betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas
Pemeriksa.

(6)

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata
hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting atau
masih produktif, Petugas Pemeriksa dapat atau harus menolak
memotong hewan tersebut.
Pasal 46

(1) Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara Agama
Islam.
(2) Petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan daging dan anggotaanggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
(3) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan
baik, diberi tanda, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus
dimusnahkan oleh Petugas Pemeriksa atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi
Pasal 47
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
Pasal 48
(1)

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang
pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Tempat
Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi.
Pasal 49

(1)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 50

(1)

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
berdasarkan pada sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai
golongan, dan jasa usaha dimaksud.

(2)

Tingkat Pengguna Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
atas pelayanan penyediaan fasilitas dimaksud digolongkan menjadi :
a. Pelayanan Tempat Rekreasi ; dan
b. Pelayanan Tempat Olahraga.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 51
(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari
pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan
Tempat Olahraga digolongkan :
a. Tempat Rekreasi :
1) Objek Wisata Alam :
a) Pantai Tirtamaya;
b) Pantai Glayem;
c) Pantai Karangsong;
d) Pantai Balongan Indah;

e) Situ Bolang.
2) Objek Wisata Buatan :
a) Waterpark Bojongsari;
b) Kolam Renang Tirta Kencana.
3) Gedung Kesenian :
a) Panti Budaya;
b) Panggung Taman Hiburan Rakyat Pasar Mambo
a) Panggung Taman Hiburan Rakyat Girli Manuk.
b. Tempat Olahraga :
1) Gedung GOR Singalodra
2) Gedung GOR Darma Ayu
3) Gedung Squash
4) Sport Centre
5) Stadion Tridaya
(2)

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi yaitu :
a. Tempat Rekreasi :
1) Tarif masuk objek Wisata Alam (Pantai Tirtamaya, Pantai
Glayem, Pantai Karangsong, Pantai Balongan Indah, Situ
Bolang, dll)
a) Umum Rp. 5.000/orang/hari
b) anak sekolah Rp. 3.000/orang/hari
c) hari libur nasional/hari raya Rp. 7.500/orang/hari
2) Tarif masuk objek Wisata Buatan
a) Waterpark Bojongsari
- Umum/Dewasa Rp. 15.000/orang/hari
- Anak-anak Rp. 10.000/orang/hari
- hari libur nasional/hari raya Rp. 20.000/orang/hari
b) Kolam renang tirta kencana
- Umum/Dewasa Rp. 5.000/orang/hari
- Anak-anak Rp. 3.000/orang/hari
- hari libur nasional/hari raya Rp. 7.500/orang/hari
3) Gedung Kesenian :
a) Panti Budaya
siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 250.000,-/hari
malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 400.000,-/hari
siang-malam Rp. 500.000,-/hari
b) Panggung THR Pasar Mambo :
siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 200.000,-/hari
malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 150.000,-/hari
siang-malam Rp. 300.000,-/hari
c) Panggung THR Girli Manuk
siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 200.000,-/hari
malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 150.000,-/hari
siang-malam Rp. 300.000,-/hari

b. Tempat Olahraga :
1.

2.

3.

4.

5.

GEDUNG GOR
SINGALODRA
1) Siang (mulai
jam 07.00 s.d
18.00)
2) Malam (mulai
jam 18.00 s.d
23.00)
3) Siang dan
malam
GEDUNG GOR
DARMA AYU
1) Siang (mulai
jam 07.00 s.d
18.00)
2) Malam (mulai
jam 18.00 s.d
23.00)
3) Siang dan
malam
GEDUNG
SQUASH
1) Siang (mulai
jam 07.00 s.d
18.00)
2) Malam (mulai
jam 18.00 s.d
23.00)
3) Siang dan
malam
SPORT CENTER
1) Siang (mulai
jam 07.00 s.d
18.00)
2) Malam (mulai
jam 18.00 s.d
23.00)
3) Siang dan
malam
STADION
TRIDAYA
1) Siang (mulai
jam 07.00 s.d
18.00)
2) Malam (mulai
jam 18.00 s.d
23.00)
3) Siang dan
malam

Rp. 500.000,00 / hari
Rp. 200.000,00 / hari
Rp. 600.000,00 / hari

Rp. 300.000,00 / hari
Rp. 150.000,00 / hari
Rp. 400.000,00 / hari

Rp. 100.000,00 / hari
Rp. 100.000,00 / hari
Rp. 150.000,00 / hari
Rp. 750.000,00 / hari
Rp. 500.000,00 / hari
Rp. 1.000.000,00 / hari

Rp. 750.000,00 / hari
Rp. 500.000,00 / hari
Rp. 1.000.000,00 / hari

BAB III
PERUBAHAN STRUKTUR TARIF
Pasal 53
(1)

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali besarannya paling lama untuk
masa 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3)

Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 54
(1)

Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

(2)

Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3)

Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto stelsel kepada
bendahara khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(4)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa karcis dan nota perhitungan.
Pasal 55

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 56
(1)

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 57
Wilayah pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
dilakukan di tempat pelayanan diterima.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 58
(1)

Instansi 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.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA RETRIBUSI
Pasal 59
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dengan

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berlaku pada saat pelayanan
diterima;
c. Retribusi Terminal berlaku pada saat pelayanan diterima;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir berlaku pada saat pelayanan
diterima;
e. Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku pada saat pelayanan
diterima;
f.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku pada saat pelayanan
diterima;

g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berlaku pada saat
pelayanan diterima.
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berlaku pada saat
pelayanan diterima.

BAB VIII
PENAGIHAN, KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Penagihan
Pasal 60
(1)

Penagihan Retribusi terutang yang tidak
dilakukan dengan menggunakan STRD.

atau

kurang

bayar

(2)

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

(3)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan
setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/
Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(5)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6)

Tata
cara
penagihan
dan
penerbitan
Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Kedua
Keberatan dan Banding
Pasal 61

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKRD;
b. SKRDLB; dan

(2)

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(3)

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

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib retribusi telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib retribusi.

(6)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(7)

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.
Pasal 62

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 63

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada
Pengadilan
Pajak
terhadap
keputusan
mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.

(3)

Pengajuan
permohonan
banding
menangguhkan
kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.
Pasal 64

(1)

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)

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

(3)

Dalam hal keberatan Wajib retribusi ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan

(4)

Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65
(1)

Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Bupati
dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan.
(2)

Karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB
yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau
kondisi tertentu objek retribusi.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 66
(1)

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

(2)

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

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 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 utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan
angsuran
atau
penundaan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

pembayaran

dan

Pasal 67
(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

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

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 68

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan 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
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN
Pasal 69
(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

(2)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi yang salah.

(4)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis
oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD
dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.
(5)

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6)

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maka
permohonan
pembetulan,
pengurangan
ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 70
(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu 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
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 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 dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan 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 Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;
h. memotret seseorang
Retribusi;

yang

berkaitan

dengan

tindak

pidana

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
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 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 XIII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 71
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 72
(1)

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)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana
penerimaan daerah.

dimaksud

dalam

ayat

(1)

merupakan

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah
masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11
Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1998 Nomor
4, Seri B.4);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12
Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun
1999 Nomor 4, Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun
2007 Nomor 13, Seri C.2);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005
tentang Retribusi Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2005 Nomor 5, Seri C.);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 12, Seri
C.2);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009
tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 5, Seri C.1);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 75
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1
(satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal
BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :
TAHUN :
SERI :

