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PERATURANDAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 12 TAHUN2003

TENTAING

RUMAH TOKO, TOW3, DANKIOS

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAn BOYOLALI,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Noraor 34 Tahira 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahiin 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu 
menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kios;

b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan terhadap hak pakai yang 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah disamping digunakan untuk 
perkiosan, perlu dikemban^an pula untuk dipergunakan lokasi Rumah 
Toko dan Toko;

c. bahwa untuk pengaturaniiya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Kabiq?aten dal am lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(BeritaNegara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Unisan Piutang 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hokum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 246, tambahan Lembaran negara Nomor 4048);

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

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pus at dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848 );

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

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



, ^ '

9. Peraturan Dae rah Kabupaten Daerah Tin^cat 11 Boyolali Nomor 12 
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingjamgan 
Kabupaten BoyolaJi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

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

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinaa Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambafaan 
Lembaran Daerah Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bad an Rum all Sakit Umum 
Pan dan Arang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Taliun 2001 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLIPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

lyferKtajitaii : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TENTAING 
RUMAH TOKO, TOKO, DAN KIOS.

I

BAB 1

KETENTUTANUMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
Pengeiola Rumii Toko / Toko / Kios selanjutnya disebut Pengelola adalah Lembaga 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang 
imtuk raengelola Rumah Toko / Toko / Kios mitik Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
Kepala Pengelola Rumah Toko / Toko / Kios adalah Kepala Lembaga yang 
berdasai'kan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk 
mengelo la Rumah Toko /Toko / Kios milik Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Rumah Toko yang selanjutnya diaebut RUKO adalah suatu bangunan permanen 
bertingkat di atas tan ah hak pakai / di bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali yang masing-masing tingkat luas lantainya di atas 16 meter persegi masing- 
masing berupa bangunan terpisah atau dipisahkan dengan dinding pemisah mulai 
dari lantai sampai dengan langit-langit tiap tingkat bangunan di mana salu tingkat 
dipergunakan untuk rumah tinggal sedang tingkat yang lain dipergunakan untuk 
us aha berjualan atau suatu pekeijaan / jasa.

6.

7.



8. Toko adalah suatu bangiman pennanen / Bemi pormanon di atas tanah hak pakai / di 
bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang luaenya di atas 16 meter 
persegi» masiog-masing benipa bangonan terpisah atau dipisahkan dengan dinding 
pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-Iangit yang dipergunakan imtuk 
usahaberjualan atau suahi pekeijaan / jasa.

9. Kios adalah suatu bangunan pennanen / semi pennanen di atas tanah hak pakai / 
dibawah kekuaaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang luasnya tidak lebih dari 16 
meter persegi, masing-masing dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai 
Rftmpai dengan langit-Iangit yang dipergunakan imtuk us aha berjuaJan atau suatu 
pekeijaan/jasa.

10. Mendirikan RUKO/Toko/Kios adalah membuat RUKOA'oko/Kios barn.
11. Membangun RUKO/Toko/Kios adalah mengubah bentuk atau menambah luas 

bangunan RUKO/Toko/Kios yang telah ada
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi ntaa jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah imtuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dap at 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Retribusi P^UKO/Toko/Kios adalah pungutan Daearah sebagai perabayaran atas 
peraanfaatan penyediaan fasilitas RUKO / Toko / Kios oleh Pemerintah Daerah.

14. Sewa RUKO/Toko/Kios adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian 
hak untuk memanfaalkan fasilitas penyediaan RUKO / Toko / Kios kepada orang 
pribadi atau badan hukum oleh Pemerintah Daerah.

15. Biaya Administrasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin 
untuk perpanj angan atau pemindahan hak sewa RUKO / Toko / Kios.

16. Hak Sewa RUKO / Toko / Kios adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi / badan hukum untuk menyewa RUKO / Toko / Kios milik / 
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

17. W^’ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menunit peraturan 
penmdang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi w^ib 
retribusi untuk memanfaatkan jasaperijinan Han fasilitas RUKO / Toko / Kios.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daer^ yang selanjutnya disin^cat SKRD adalah surat 
ketetapan dari pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dipersamakan yang 
memuat ketentuan besamya jumlah retribusi terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan Higihan retribusi dan ntnu sanksi administrasi berupa bimga dan atau 
denda

21. Retribusi Dispensasi RUKO / Toko / Kios adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas pemberian ijin untuk mendirikan atau menggunakan bangunan 
RUKO / Toko / Kios di atas tanah hak pakai / di bawah kekuasaan Pemerintah 
Daerah.

22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah seranglcaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi sertamenemukan tersangkauya.

BAB n

PENGELOLAAN DAN PENGATURAN MENDIRIKAN / MEMBANGUN
RUMD/TOMD/KIOS

Bagian Kbsatu 
Pengelfdaan / Toko /

Fasal2
Bupati menetapkan semua RUKO / Toko / Kios milik Pemerintah Daerah ke dal am ruang 
lin^oq) tugas/kewenangan Pengelola
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Pasal 3
(1) Bupati menetapkan RUKO / Toko / Kios ko dalam kelas RUKO / Toko / Kios paling 

banyak 4 (empat) kelas, berdasarkan luas, letak, dan ramainya lokasi.
(2) Di setiap kelas RUKO / Toko / Kios dapat ditetapkan ke dalam paling banyak 3 (tiga) 

kelompok.

Bagian i^ua

Teirpat Dan Perijinan Mendiriknn / Memlwngitti 
Rudko / Toko / Kos

Pasal 4
(1) Pada tanah-tanah terlentu yang berstatus hak pakai / di bawah kekuasaan 

Pcmerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai temp at untuk mendirikan / 
membangun RUKOAToko/Kios.

(2) Pendirian / pembangunan RUKO / Toko / Kios dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah.

(3) Dengan seijin Bupati perorangan/badan dapat mendirikan/membangun RUKO/ 
Toko / Kios di atas tan ah yang berstatus hak pakai / di bawah kekuasaan Pemerintah 
Daerah dan diatur dengan Keputusan Bupati.

(4) Sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku Pemerintah Daerah dapat 
bekeijasama dengan pihak ketiga untuk mendirikan/membangim RUKO/Toko/Kios.

(5) Pelalcsanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bipati.

Bagian Ketiga
Pendirian / Pentwngunan Ridoo / Toko / Kos 

Qteh Pemerintah Daerah

Pasal 5
(1) Pendirian / Pembangunan RUKO/Toko/Kios oleh Pemerintah Daerahdibiayai 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) RUKO / Toko / Kios yang didirikan oleh Pemerintah Daerah pemanfaatannya dapat 

diserahkan kepada perorangan/Badan dengan diberikan hak sewa.
(3) Untuk dapat memperoleh Hak Sewa sebagaimana dimal^id dalam ayat (2) yang 

berkepentingan wajib mengajukan pennohonan kepada Bupati lewat Pengelola dan 
membayar kompensasi kepada Pemerintah Daerah sebesar nilai ekonomis dari 
RUKO/Toko/Kios yang berBangkutan.

(4) Apabila pemohon lebih dari satu orang untuk tiap RUKO / Toko / Kios yang 
didirikan oleh Pemerintah Daerah, maka Bupati mengatur agar pemb^annya 
dilakukan secara transparan, adil dan tetEq) mengutamakan peda^ng lama di Paaar / 
Lokasi setempat

(5) Tata earn dan persyaratan pelaksanaan mendirikan / membangun RUKO / Toko / 
Kios dilaksanakan berdasarlcan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 6
(1) Pembangunan RUKO / Toko / Kios dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah.
(2) Setelah RUKO / Toko / Kios selesai dibangun, pemegang hak sewa dapat tetap 

memperoleh hak sewanya dengan membayar kompensasi kepada Pemerintah 
Daerah sebesar 45 %( empat puluh lima persen) dari bi^a konatruksi 
RUKO/Toko/Kios yang bersan^mtan.

(3) Apabila pemegang hak sewa tidak membayar kompensasi sebagaimana dimalsud 
dalam ayat (2) maka pemegang hak sewa dimaksud dianggap tidak memperpanjang 
peijanjian sewa menyewa atas RUKO/Toko/Kiosnya dan menyerahkan kenibali 
kepada Pemerintah Daerah.



(4) Perorangan atau badan dap at meo^eroleh hak sewa atas RUKO/Toko/Kios yang 
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dal am ayat (3) 
dengan kawryiban membayor kompensasi kepada Pemehntah Daerah sebesar nilai 
ekonomia dari RIIKO/Toko/Kioe j'ang bersangkutan.

(5) Batas waktu dan tala cara pembayaran kompensaai sebagaimana dimaksud dal am 
ayat (2) diatur lebih lanjut olehBup^i.

Baglan I&enpat
Pendirian / Peinbangunan RiAm / Toko / Kk>s 

Bidcan C^h PencriiAah I>aerah

Paragaf 1
Pers>rarctan dan Tata Cara Permohonan 

M^ndMan/Penixiiigunan Riiko / Toko / Mos

Pasal 7
(1) Persyuratan imtuk dap at mendirikan/membangun RXJKO / Toko / Kios di atas tanah 

H-?k Pelcal / di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah, adalah
a WNt yang berdomisili di Daerah atmi badan/Lembaga yang berbadan hukum dan 

berkedudukan di Daerah;
b. Memiliki kemarapuan untuk membiayai dana pendirian RUKO/Toko/Kios yang 

dibullikan dengan saldo tabungan atau garansi bank dari pemohon;
c. Mcng^ukan permobonan tertulis kepada Bupali.

(2) Tata cara untuk mendirikan RUKO/Toko/Rios diataa tanah Hak Pakai/dibawah
kekuasan Pemerintah Daerah, pemohon meng^ukaii permobonan tertulis kepada 
Bupati lewat Pengelolayang memuat:
a. Identitas pemohon;
b. Lokani,jumlah, dan ukuran luas RUKO/Toko/fCios;
c. Tiijuan penggunaan ataujenia usaha, pskeijaan/jaaa.

i Pssa! 8
(1) Bupati menolalc pennohonan ijin mendirikan/membangun RUKO / Toko / Kios 

ap^ila:
a. Tidak sesuai dengan rencana tata guna lahan atau rencana zoning yang telah 

ditetapkan;
b. Dap at menggsn^u keamanan, ketertibaa dan keiedahan lin^amgarL

(2) Penolakan alas pennohensn ijin sebagaimana dimnlcsud dal am aya! (1) beserta 
alasannya diberikm secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak sural 
permobonan diterima

Pasal 9
Apabila tidak terdapat keberalau sebagaimana dimaksud dal am Pasal 8, kepada pemohon 
diberikan sural ijin prinsip untuk mendirikan/membangun RUKO/Toko/Kios.

Pasal 10
Dal am waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mendapat Ijin Prinsip 
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 9, pemohon diwajibkan menanda tangani Surat 
Peijanjian mendirikan/membangun RUKO/Toko/Kios.

Pasal 11
(1) RUKO/Toko/Kios milik yang ditniasai oleh Pemerintah Daerah hanya 

dipeibolebkan untuk melaksanakan usaha beijual an, pekerjaan atau jasa
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dal am r^'at (1) adalah bagian 

bangunan tingkat Rumah Toko yang bentukn>Ta dipersiapkan untuk rumah tin^al.



Paragaf 2
PVIaksnnaan RfentJirikaiVM^Trfxaigun Rurmh Tokr> / Toko / Wos

Pasal 12
Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dal am Pasal 10 , sebelum mendirikan/membangun 
RUKO/Toko/Kios, wajib melen^kapinya dengan ijin-ijin lainnya yang berdasarkan 
peraturan yang beriaku.

Pasal 13
(1) Pendirian/pembangunan RUKO / Toko / Kios oleh pemohon harus Budah Belesai 

paling lambat 6 ( ensm ) bulan untuk RUKO / Toko dan 4 ( en^at) bulan untuk 
Kios terhitung mulai tanggal penanda tanganan Burat peijanjian mendirikan 
RUKO/Toko/Kios.

(2) Apabila pelaksanaan pcndirian/pembangunaa RUICO / Toko / Kios oleh
pemohon tidak dapat selesai dal am jangka waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dal am a>Tit (1) dan alasan penyebabnya dap at dipertanggung jawabkan, 
Bupati dap at memberikan perpanjangan waktu pendiria/pembangunan paling lama 
3 ( tiga ) bulan pendirian/pembangunan RUKO / Toko dan 1 ( satu ) bulan
untuk pembanguan Kios.

(3) Apabila pelaksanaan pendirian/pembangunan RUKO / Toko / Kios tidak selesai 
dal am japgka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) 
dan eyat (2), Surat Ijin Mendirikan RUKO / Toko / Kios dan Surat Perjanjian 
Membangun RUKO / Toko / Kios sebagaimana dimaksud dal am Pasal 9 dan 10 
dapat dibatalkan oleh Bupati dan bangunan yang telah ada menjadi milik 
Pcmerintah Dae rah sedangkan pemohon tidak mcndapatkan ganti rugi berupa 
npapunjuga.

(4) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pendirian/pembangunan RUKO / Toko 
/ Kios seba^imana dimaksud dal am ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dilaksanakan oleh Dinas 
Teknis dan Pengelola

Pasal 14
Apabila Surat Ijin dan Surat Perjanjian Mendirikan/Membangun RUKO / Toko / Kios 
batal, Bupati dapat mengalihkan hale membangun RUKO / Toko / ICios kepada pihak lain 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 7,10,12 dan 13.

I Pasal 15
(1) Apabila pendirian/pembapgunan fisik RUKO / Toko / Kios telah seleBai 100% 

(seratus persen), pemohon w^ib memanfaa&annya untuk keperluan sebagaimana 
permohonan yang telah disetujui oleh Bupati.

(2) Masa pemeliharaan fisik bangunan RUKO / Toko / Kios ditentukan selama 30 
hari sejak bangunan selesai lOO % (seratus persen), dan selama itu pemeliharaan 
fisik bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian Kelitna
Ilak dan Kbwajiban I^ni^gans fjin 

MpTirlirTkan/IVfeniiaiigun dan I^r^cwa Risnah Tedflo / Toloo / Kios

Pasal 16
(1) Sejak pendirian/pembangunan lisik RUKO / Toko / Kios selesai 100 % (seratus 

persen), maka bangunan RUKO / Toko / Kios tersebut menjadi milik Pemerintah 
Daerah.



I

(2) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dal am Pasal 9 diberi hak sewa RUKO/Toko / 
Kios tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk RXJKO, 7 (tujuh) tahun 
untuk Toko dan 5 ( lima ) tahun untuk Kios dan sesudahnya dapat diperpanjang 
selama pemberian hak sewa yang pertama.

(3) Kepada penyewa sebagaimana dimaksud dalam ay at (2) dapat diberikan 
pembebasan dari kewajiban membayar sewa paling lama untuk jangku waktu 
10 (sepuluh) tahun bagi RUKO, 7 ( tujuh ) tahun untuk Toko, dan 5 (lima) tahun 
untuk Kios.

(4) Penentuan lamanya masa bebas sewa P^UKO / Toko / Kios sebagaimana dimalcsud 
dalam ayet (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperfiitungkan biaya 
konstruksi, bahan bangunan dan ramainyatempat

(5) Terhadap ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku juga ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam i^at (3) dan ay at (4) dengan mempertiitunglcan biaya 
nil yang dikeluarkan.

Pasal 17
(1) Penyewa RUKO /Toko /Kios diwajibkaa:

a Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kesehatan 
lingkungan;

b. Memperbaiki kenisakan riogan;
c. Menyediakan alat pemadam api cepat;
d. Menyediakan kotak sampah;
e. Mentaati segala ketentuan yang berlaku.

(2) Di samping kew^iban sebagaimana dimaksud dalam ^^at (I )penggunaRUKO 
Toko / Kios diwiyibkan juga memperbaiki kenisakan sebagai akibat dan 
kelalaian, kesalahan dan atau teijadi sebelum batas akfair rnnur teknis bangunan.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) adalali 
kenisakan yang disebabkan:
a BencanaAlamatca Force Major, 
b. Kebijalcsanann dari Pemerintah

(4) Apabila terjadiperistiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hunif a dan hunif b, 
pembangunan/perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedang kepada 
penyewa RUKO/Toko/Kios dikenakan biaya perbaikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 18
(1) Selama masa bebas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemegang 

hak sewa/memanfaatkan P.UKO / Toko / Kios diwajibkan membayar : 
a Retribusi harian;
b. Retribusi kebersihan;
c. Pajak Bumi dan Bangunan atau Pajak / Retribusi lain sesuai Peraturan 

! penmdang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila selama masa bebas sewa tersebut pengguna RUKO / Toko /Kios 

tidak mempeigunakan lagi, maka:
a, Dilarang mcmindahkan haknya kepadapihak Iain, tanpa seijin dari Bupati;
b. Wajib menyerahkan RUKO / Toko / Kios tersebut kepada Bupati.

Pasal 19
(!) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

huruf b, apabila pemegang hak meninggal dunia, dan hak penggimaan RUKO / Toko 
/ Kios dapat dipindahkan kepada ahli waris.

(2) Apabila ahli waris sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) tidak melanjutkan hak 
sewa RUKO / Toko / Kiosnya, Bupati dapat memindahkan / meraberikan hak sewa 
RUKO/Toko/Kios dimaksud kepadapihak Iain.

Pasal 20
(1) Sesudah masa bebas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 2) berakhir, 

pemegang hak sewa RUKO / Toko / Kios diberi prioritas meraperpanjang hak sewa 
RUKO / Toko / Kios tersebut



(2) Pemegang hak sebagaimana dimakmid dal am ayat (1) diw^ibkan menandatangani 
Evrat peijanjian sewa menyewa dan membayar biaya administrasi perpanjanganhak.

(3) Apabila pemegang hak sewa RUKO / Toko / Kios tidak memperpanjang hak 
sewanya, ataii meninggal dimia dan tidak mempunyai ahli wans, Bupati dap at 
memindahkan hak sewanya kepadapihak lain.

Pasal21
(1) Petjanjian sewa menyewa RUKO / Toko / Kios berlaku unhik jan^ca waktu 10 

(sepuluh) tahun imtuk RUKO,7 (tujuh ) tahim untuk Kios, dan 5 (lima) tahim untuk 
Kios serta dapat diperpanjang setiap kali untuk jangjm peijanjian sew'a- 
menyewa sebelunmya.

(2) Penyewa tidak boleh memindahkan hak sewanya kepada orang / pihak lain tanpa 
seijin dari Bupati.

(3) Untuk perpanjangan hak dan atau pemindahan hak sewa RUKO / Toko / Kios 
dlkenakanbis^ administrasi perpanjangan/pemindahan hak.

Pasal22
(1) Penyewa RUKO / Toko / Kios dilarang:

a. Menggunakan Toko / Kios dan bagian Toko dari RUKO untuk nimah tangga;
b. Menawarkan, menyimpan dan memperdagangkan barang-barang terlarang;
c. Berada dalam Toko / Kios dan atau mengijinkan orang lain berada 

didalamnya sementara Toko / Kios telah ditutup;
d. Melakukan peijudian dalam bentuk apapim;
e. Menggunakan Toko/Kios klmsus untuk gudang.

(2) Tanpa seijin BiqjatijpenyewaToko/Kios dilarang:
a Menawarkan, menyimpan dan men^erdagan^can barang-barang yang mudah 

terbakar dan atau bahan kimia yang berbahaya;
b. Menambah, mengubah atau membongkar bangunan.

BAB m
REITUBUSIRUMAH TOMO / TOKD / KIOS 

Bagian Kesatu
r'iuna CHyek dan SuJbyek Retribusi

Pasal23
Dengan nama Retribusi RUKO / Toko / Kios dipungut retribusi atas pelayanan 
pemberian ijin dan penyediaan / pemanlaatan &silitas RUKO / Toko / Kios milik / 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang atau penjual 
jasalainnya.

Pasal 24
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian ijin dan penyediaan / pemanfaatan 

fasilitas RUKO / Toko / Kios oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RUKO/ 

Toko / Kios yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Pernsahaan Daerah 
maupun pihak-pihak lain.

Pasal 25
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / menikmati 
pelayanan pemberian ijin dan penyediaan fasilitas RUKO /Toko / Kios.



Bagian I^ua 

Gdongan Retribusi

; Pasal 26
Retribusi Ruko / Toko / Kios digolon^sn sebegai Retribusi Jasa Umim

Bagian KetJga
Cara TVfengiikur Ungkat PeiiggiBiaan Jasa 

Pasal 27
Tin^cat pcnggmaan jasa diukur bcrdasarlam luas banguaaa / ruaag, jenis kegiatan dan 
tempat serta letak strategia RUKO / Toko / Kios yang digunakan.

Bagian Keenpat
Prinsip dan Sasaran Dal am Penetapan Stnidia*, Macam 

dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28
(1) Prinsip dan sasaran dal am penetapan struktur, macam dan besamjra tarif retribusi 

dimaksudkan untuk menutup bia)^ penyelenggaraan penyediaan fasilitaa 
RUKO / Toko / Kios dengan mempertimbanckan kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan.

(2) Bi^^a sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) meliputi biaya pengadaan / 
pembangunan, penyusutan, biaya pinjaman, biaya operasional dan biaya 
pemelifaaraan.

Bagian Relima
Stnidiff, A'facamdan Besarwa Tarif 

Pasal 29
(1) Struldur, macam dan besan^a tarif ditentukan berdasaikan jenis pelayanan dan 

fasilitaa yang terdiri dari RUKO, Toko, Kios, Lokasi, Luas dan jangka waktu 
pemakaian.

(2) Macam retribusi disesuaikan dengan jenis pelayanan / fasilitas yang diberikan 
antara lain terdiri dari : pemberian dispensasi dan atau ijin untuk membangun, 
mcmindahkan hak gunamemanfaalkanfhsilitas RUKO/Toko/Kios dimaksud.

(3) Besamya tarif ditentukan berdasarkan luas bangunan / niang RUKO / Toko / 
Kios, Jenis fesilitas yang disediakan, lokasi dan tingkat keramaian maupun macam 
dan jenis bangunan serta lama waktu pemakaian.

(4) Struktur, macam dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut 
dalam lampiran yang menipakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam 

WHay ah Penimgut an

Pasal 30
Retribusi tenitang dipungirt di wilayali Kabupaten Boyolali dimana disediakan pelayanan 
fesilitas RUKO / Toko / Kios.
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Bagian KbtiQiii
Masa Retribud dan Saat Retribua Tenitans 

Pasal31
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 10 (sepuluh) tahun, 7 (tujuh) 
tahun, 5 (lima) tahun, I (satu) tahun, dan 1 (satu) hari, untuk pemanfaatan pelayanan 
fasilitas RUKO / Toko / Kios dan perijinan atau dispensasi.

Pasal32
Saat retribusi tenitang adalah pada saat ditetapkan atau saat diterimakannya SKRD.

I

Bagian I&ttelapan 

Tata Cara Petnmgiitan

Pasal33
(1) Pada dasamya pemungutan retribusi tidak dap at diborongkan.
(2) Penumgutan retribusi dap at diborongkan apabilamendapat persetujuan dari pimpinan 

DPRD.
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam aj’at (3) disetorkan ke Kas 

Daerah.
(5) Tata carapenyetoran retribusi ke Kas Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati.

Bagian KesenijCan 

Sarftsi Adninistrasi

Pasal34
(1 ) Surat Ijin Mendirikan RUKO / Toko / Kios, Surat Peijanjian Membangun RUKO / 

Toko / Kios atau Surat Peijanjian Sewa Menyewa RUKO / Toko / Kios, sewaktu- 
waktu secara sepihak dap at dibatalkan oleh Bupati manakala tanah di manaRUKO / 
Toko / Kios didirikan akan dipergunakan untuk kepentingan uraum atau untuk 
kepentingan lain oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan terhadap tanah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(3) Apabila penyewa RUKO/Toko/Kios, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar 
Pasal 18 ^at (2), Pasal 21 ayat (2) dan Paaal 22 dikenakan sanksi berupa teguran 
atau pencabutan hak sewanya.

Pasal 34
(1 ) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi beng>a bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan maksimum 100 % (seratus persen) dari retribusi tenitang atau kurang 
dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

(2) Apabila w^tb retribusi tidak memenuhi kew^iban membayar retribusi atau 
tidak memanfaatkan RUKO / Toko / Kios yang diperolehnya selama 3 (tiga) bulan 
bertur-turut atau 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari meskipun 
tidak beiturut-tumt, maka hak atas pemanfaatan pelayanan penyediaan fasilitas 
RUKO / Toko / Kios dinyatakan gugur demi hukum.

(3) Sebelum hak atas pemanfaatan pelayanan penyediaan fasilitas RUKO / Toko / Kios 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) berlaku kepada w^'ib retribusi diberikan 
peringatan terlebih dahulu.

(4) Peringatan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
(2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bi^ati.
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Bagian K)5epiMi 

Tata Cara Pent»yaran

Pasfll36
(1) Retnbusi harian yang tenitang dilunasi sekaligus di rauka untuk satu kali masa 

retribusi.
(2) Retribusi 10 (sepuluh) tahunan, 7 (tujuh) tahunan, 5 (lima) tahiman, 1 (satu) 

fahiman dan 1 (satu) hari, yang tenitang dilunasi paling lamb at 15 (lima belas) hari 
sejak diterimakannya SKRD.

(3) Tata carapemb^aran, penyetoran dan temp at perabayaran retribusi diatur dengan 
Keputusan Bupati.

Baglan Kssebelas 

Tata Cara Penaglhan

Fasal37
(1 ) Retribusi yang tenitang berdasarkan SKRD dan STRD yang tidak dibayar 

oleh wjyib retribusi dal am batas waktu yang ditentukan, dap at ditagih melalui 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Sebelum penagihan diserahkan ke BUPLN, kepada wqib retribusi diberikan teguran 
oleh KepalaPengelolaRUKO / Toko / Kios yang bersangkutaa

(3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan 
penmdangan yang berlaku.

I

Baglan I&duabelas
Pengijrangan, Keringanan Dan Peirbebasan Ketribusl

Pasal 38
(1) Bupati d^at memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi atas 

permohonan wajib retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud dal am ayat (I) diberikan dengan memperiiatikan kemampuan wajib 
retribusi.

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian I^tigabelas 

Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal39
(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun teihitung sejak 

gflflt tenitangnya retribusi, kecuali c^abila w^ib retribusi melakukan tindak 
pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dal am ^at ( 1) tertangguh 
seti^ kali untuk jan^ca waktu satu tahun apabila:
a Diterbitkan Surat teguran atau;
b. Ada penangguhan hntang retribusi dari w^ib retribusi baik langsung atai^un 

tidak langsung.
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Bagian I^npatbelas

Tata Cora Penghapusan Hutang Retribusl 
YaugTelah I^daluwar&a

Pasal 40
(1) Phrtang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk penagihan sudah 

mengalami kedaluwarsa dapat Hihaptig
(2) Dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menetapkan Keputusan 

penghapusan piutang retribusi sebagairaana dimaksud dal am ayat (1).

Baglan I&ttma betas 

l&teciuan Ffdana 

Pasal 41
(1 ) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan di dal am Peraturan Daerah ini, diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan fltaii den da paling banyak 
4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dal am i^at (1) adaJah pelanggaraa

Bagian I^nambelas 
Pei^ddikan

Pasal 42
(1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lin^amgan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi sebagaimana dimaksud dal am Undang-undang Hukum Acara Pidana 
yangberlaku.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) adalah:
a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi len^cap danjelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkm keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

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

£; Meminta bantuan tenaga ahli dal am rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi Daerah;

g. Menyunih berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan niang atau 
temp at pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau sebagai saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menj’ampaikan basil penyidikatmya kepada Pemmtut Umum
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meialui Penyidik Pejabat Polisi Negara Repiiblik Indonesia, sesuai dengan ketortuan 
yang diatur dal am Undang-undang Nomor Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IV
KETE2NTUANPENUTLF 

Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat D Boyolali Nomor 1 tahun 1987 tentang Kios dinyatakan tidak berlaku, Bedangjran 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 13 tahun 1998 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Pemerintah sepanjang mengatur 
hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 44
Hal-hal yang belum cukup diatur dal am Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupad.

Pa sal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, meraerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dal am Lembaran Daerah Kabi^iaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 8 Juli 2003

BUPATI BOYOLALI,

dr.HDJ.
Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARK DAERAH KABUPATEN 
BOYOLAU

soErmxjo

ANTA

l^nibina Utann Mac^a 
NIP, («0 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOL4LI TAHUN 2003 NOMOR14 SERI 0

iTbLAH DiTbL:i'
I rag 4 Cr<GN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 
NOMDR 12 TAHUN2003

TENTANG

RLMAHTOKD, TOM), DANKIOS

I

L PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukaimya Undang-undang Nomor 22 Tafaun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahim 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehubungan dengan 
hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan Daerah otonom yang 
memilild berbagai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan 
pemberian kewenangan tersebut terkait pula adanya kewajiban untuk mencukupi 
kepentingan sendiri. Dengan demikian beban kew^iban Pemerintah Kabupaten 
Boyolali semakm berat, seiring dengan itu diperlukan adanya suatu pengembangan 
pendapatan/sumber pendapatan, sal ah satu diantaranya adalah pengaturan tentang 
Rumah Toko, Toko dan Kios. Sedangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali, maka yang diatur dalam Pemerinatah Daerah ini adalah Rumah 
Toko, Toko dan Kios yang terletak diatas tanah hak pakai/dibawah kekuasaan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Rumah Toko, Toko dan Kios ini 
merupakan penyempumaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingjcat II Boyolali 
Nomor 1 Tahim 1987 tentang Kios, yang sudah tidak aesuai lagi dengan keadaan 
sekarang dan yang akan datnng

Dengan dikeluaiicannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyoalalt tentang Rumah 
Toko, Toko dan Kios ini diharapkan selain dap at meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) juga dalam pengadaan dan pengaturan mendirikan/membangun 
Rumah Toko, Toko dan Kios lebih baik dan senantiaaa mengedepankan azas 
keadilan dan kemampuan masyarakat

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ci^oip jelas 

Pasal 2

Cukup jelas 

Pasal 3 

Ayat(l)

Penetapan RUKO/Toko/Kioa ke dalam kelas dimaksudcan untuk 
menerapkan subsidi silang, RUKO/Toko/Kios yang ramai dan strategis 
dipandang akan mampu mendatangkan keuntun^^ yang relatif memadai 
dibanding RUKO/Toko/Kios yang ramai dan strategis hams mampu 
memberikan toleransi nerupa subsidi kepada RUKO/Toko/Kios yang secara 
fit kurang mendapatkan keuntungan.
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Ayat(2)

t

' Pembagian kelompok RUKO/Toko/Kios ke dal am Buatu kelas ini
K berdasarkan suatu kenyataan bahwa tempat/letak RUKO/Toko/Kios nilai

strategisnya akan berbeda-beda, sehingga berpengaruh ataa besar kecilnya 
; pendapat^pen^iasilan RUKO/Toko/Kios.

Pasal4

Ayat (1)

^ Cukup jelas

Ayat (2)

: - Cuki^jalas

Ayat (3)

Dengan seizin Bupati hal ini dimaksudkan sebagai earena pengawasan 
administresi dan s^ pihak ke pihak lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5
*

Cuki^jelas 

Pasal 6

Cukup jelas 

Pasal 7

Cukqpjelas ^

Pasal 8

Cukup jelas 

Pasal 9 

1 Cukup jelas 

Pasal 10

Cukup jelas
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Pa:^al 11

Ayat (1)

RUICO/Toko/Kios yang dikuaaai oleh Pemerintah Daerah hanya 
diperbolehkan imtuk melalcsanakan us aha beijualan, Pekeijaan at as jasa hal 
ini dimaksudkan bahwa;
a. Toko/Kios tidak dipeikeuankan mibic Wmpat tinygal'nnnah tangga;
b. Tidak diperlcenanksn untui; melakulcan peijudian;
c. Tidak diperbolehlcan untuk menjajakan, menj'ajiksn, memperdagnngkan 

barang-barang terlarang;
d. Toko/Kios tidal: diperbolehkan untuk gudang.

Ayat (2)

Culog)jelas

Pasal 12

Cukupjelas 

Pasal 13

Cukupjelas 

PasaJ 14

Cukupjelas 

Paaal 15

Cukupjelas 

Pasal 16

Cukupjelas 

Pasal 17

Cukupjelas 

Pasal 18

Cukupjelas 

Pasal 19

Ayat (1)

Culcupjelas 

Ayat (2)

Ahli waris artinyaahli waris sederajat satu yang dimaksud kepada 
istri/suaml, anak dan ayah/ibu kandung pemegang hak yang bersangkiitan.
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I

Pasal 20
i" Cukiq>jela5
i

Pasal 21

Cukupjeias 

Pasal 22 

' Cukupjelas 

Pasal 23

Cuki^jelas 

Pasal 24
i,
r

V Cuki^jelaa 

Pasal 25

Cukupjelas
(

Pasal 26

Cukupjelas 

Pasal 27 

^ Cukup jelas

Pasal 28 

<; Cukt^ jelas

Pasal 29

Cukup jelaa 

P^al 30

Cukupjelas 

Pasal 31

a. Retribusi harian artinya setiap RUKO/Toko/Kios dikenakan retribusi harian 
sesuai struktur, macnm dan besamya tarif sesuai Peraluran Daerah yang 
berlaku;

b. Retribusi Tahunan artinya setiap RUKO/Toko/Kios dikenakan sewa 
t^biinan sesuai struktur, macam, dan besarnya tarif sesuai Peraturan Daerah 
yang berlaku;

c. Retribusi 5 (lima) tahiman artinya seti^ kios dikenakan bi^a 
perpenjangan peijanjian hak sewa kios seti^ 5 (lima) tahun sekali sebesar 
5 % (limapersen) dariNilai Harga Jual (NHJ) yang ditetapkan oleh Bupati.
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I

d Retribusi 7 (tujuh) tahunan artinya Betiap toko dikenakan bi^ 
perpanjangaa Feijanjiaa Hak Sewa sotiap 7 (tujuh) tahun sekali B^besar 5% 
(lima pereen) dari Nilai Harga Jual (NHJ) yang ditetapkan oleh Bupati; 

e. Retribusi 10 (sepuluh) tahunan artinya setiap RUKO dikenakan biaya 
perpanjangan Feijanjian Hak Sewa setiap 10 (sephluh) tahun sekali sebesar 
5% (lima person) dari Nilai Harga Jual (NHJ) yang ditetapkan oleh Bupati.

Fasal 32
1

Qikup jelas 

Fasal 33

Cukup jelas 

Fasal 34

Cukup jelas 

Fasal 35

Cukup jelas 

Fasal 36

Cukiq) jelas 

Fasal 37 

i Cukup jelas

Fasal 38

Cukup jelas 

Fasal 39 

/ Cukig>jelas 

Fasal 40

Cukup jelas
I

Fasal 41

Cukup jelas 

Fasal 42
I.

Culoq) jelas
/

Fasal 43

Cukup jelas
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Pasal 44

Culojp jel3s 

Pasal 45

Cukupjelas

TAMRAHAN LEMBARANDAERAH KABSJPATEN BOYOLAIi NOMOR 47


