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TENTANG

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retnbusi Daerah dan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan 
kekayaan daerah perlu diadakan pengaturan ;
bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.

8.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 42);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3486);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi 
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);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3529);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lerabaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

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

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

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

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

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
2)’

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh 
swasta.



8.

9.

7. Kekayaan daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun benda 
bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai/ dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
Rumah Jabatan adalah rumah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan 
tertentu karena sifat jabatannya hams bertempat tinggal di mmah tersebut, hak 
pengghuniannya terbatas selama pejabat tersebut memegang jabatan tertentu 
tersebut.
Rumah Dinas adalah rumah milik atau berada dibawah pengawasan 
Pemerintah Daerah yang hak huninya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dimana pemberian hak huni 
tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

10. Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RSPD adalah 
Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

11. Siaran ikian adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan 
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat 
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 
penyiaran yang bersangkutan.

12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menumt Peraturan 
Penmdang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perscroan komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha 
Milik Negara/ Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firraa, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk badan lainnya.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang temtang atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bempa bunga 
dan atau denda.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
Penyidik, untk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang teijadi serta 
menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN DAN TATA CARA 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
Bagian Kesatu 

Ketentuan Permohonan

Pasal 2
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai kekayaan 

yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mengajukan 
permohonan.

(2) Macam/jenis kekayaan Daerah sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Tanah;
b. Kolam/Waduk;



c. Bangunan/gedung/ rumah jabatan/rumah dinas;
d. Alat berat;
e. Penyiaran RSPD;
f. Jaian;

(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) sesuai 
persyaratan yang ditetapkan dan wajib ditanda tangani oleh orang pribadi atau 
badan yang akan memakai kekayaan Daerah tersebut.

Bagian Kedua 
Tata Cara Pennohonan

Pasai 3
Pengajuan permohonan pemakaian kekayaan Daerah, disampaikan secara tertulis 
kepada Bupati.

Pasai 4
(1) Pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah kepada Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasai 3, disampaikan lewat Satuan Keqa yang berwenang dan 
memuat:
a. Identitas pemohon (dengan melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas 

lain);
b. Macam/jenis kekayaan daerah;
c. Lokasi, jumlah dan atau luas kekayaan daerah;
d. Tujuan pemakaian kekayaan daerah;
e. Jangka waktu pemakaian.

(2) Dalam hal kekayan daerah yang berupa tanah, kolam/waduk akan didirikan 
suatu bangunan dan peralatan harus mendapatkan rekomendasi dari Satuan kega 
yang berwenang dan dilengkapi gambar rencana bangunan.

(3) DaIam hal pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk pemasangan 
peralatan, dari samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 
ayat (2), juga harus memuat panjang dan kedalaman tanah yang akan digali, 
serta apabila penggalian tanah dilakukan dengan merabongkar jalan/jaringan 
irigasi /trotoar/lahan pekarangan maka pemohon wajib 
mengembalikan/memperbaiki sehingga menjadi sebagaimana kondisi semula.

(4) Untuk pengajuan permohonan penyiaran RSPD juga memuat jenis jasa, durasi, 
waktu dan frekuensi penyiaran

Pasai 5
Dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 3 dan Pasai 4 bagi pejabat Daerah Kabupaten Boyolali yang karena 
jabatan diwajibkan menempati rumah jabatan dan setiap kendaraan barang atau 
penumpang umum yang mcnggunakan jaian dibawah kelasnya.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIANIZIN 

Pasai 6
(1) Kewenangan pemberian izin penggunaan kekayaan Daerah ada pada Bupati.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I), kepada Kepala Satuan Keija sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam hal Kepala Satuan Kega yang diberi kewenangan untuk memberikan izin 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan selama 5 (lima) hari keija 
berturut-turut, Kepala Satuan Keg a wajib menunjuk Pejabat dibidangnya untuk 
dan atas nama Kepala satuan Keija menerbitkan izin.

e. Penyiaran RSPD berdasarkan jenis penggunaan fasilitas dan waktu penggunaan;
f. Pemakaian jaian berdasarkan tonase, luas, kelas dan waktu penggunaan.



BAB IV
RETRIBUSIPEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

Bagian Kesatu
Nama Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 7
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipimgut retribusi atas 

pemakaian. kekayaan.

Pasal 8
(1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi. 

a Pemakaian tanah;
Pemakaian kolam/waduk;
Pemakaian bangunan/gedung/ rum ah jabatan/ rum ah dinas,
Pemakaian alat-alat berat;
Penyiaran RSPD;

!. Pemakaian jalan;
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah: . . f ,

a Penggunaan tanah untuk pemancangan tiang hstrik dan telepon maupun 
■ penanaman/ pembentangan kabel listrik dan telepon di tep. jalan umum 

yang penggunaannya tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut,
b. Pemakaian alat-alat berat untuk keperluan sosial yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
c. Penyiaran RSPD untuk penyampaianberitaduka/lelayu;
d. Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa pemakaian jalan milik 

Pemerintah Daerah untuk keperluan lelayu, peringatan han-han besar
keagamaan/hari besarnasional. J. t . , ,

(3) Pemakaian alat-alat berat untuk keperluan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

^CLSStl 9
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ memakai 
kekayaan daerah.

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi

Pasal 10
Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan 
a Pemakaian tanah berdasarkan pada peruntukan/ manfaat, lokasi luf tan^h 

dengan memperhatikan aspek nilai harga jual tanah dan mlai jual obyek pajak,
serta waktu penggunaan; r * i uot,; i,iac

b. Pemakaian kolam/waduk berdasarkan pada peruntukan/manfaat, lokasi, luas

c. Pem^aian gedung/ bangunan/ rumah jabatan/ rumah dinas berdasarkan 

peruntukan, luas ruangan, fasilitas, dan waktu penggunaan,
d. Pemakaian alat berat berdasarkan jenis/ macam dan waktu penggunaan,



e. Penyiaran RSPD berdasarkan jenis penggunaan fasilitas dan waktu penggunaan;
f. Pemakaian jalan berdasarkan tonase, luas, kelas dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besamya Tarip Retribusi

Pasal 12
Prinsip penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh 
keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/ pemeliharaan, 
biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Pasal 13
(1) Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut;

a. PEMAKAIAN TANAH;
1) Untuk Pertanian/Perkebunan:

a) Sawah irigasi teknis sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari basil 
produksi per panen;

b) Sawah irigasi setengah teknis sebesar 35 % (tiga puluh lima 
perseratus) dari hasil produksi per panen;

c) Sawah tadah hujan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari hasil 
produksi per panen;

d) Tanah tegalan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil 
produksi per panen.

2) Untuk Bangunan tempat usaha:
a) Bangunan permanen:

1) tidak bertingkat atau tingkat pertama sebesar Rp. 500 (lima ratus 
rupiah)/m2 per bulan;

2) tingkat dua seterusnya 50 % dari tingkat pertama;
b) Bangunan semi permanen sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah/m2 

perbulan;
c) Bangunan tidak permanen sebesar Rp. 200 (dua puluh rupiah) /m2 per 

bulan;
d) Bangunan untuk perkantoran sebesar Rp. 400 (empat ratus rupiah) /m2 

per bulan;
3) Untuk Pemasangan Peralatan :

Dihitung dari harga Nilai Jual Ofayek Pajak (NJOP) ditambah nilai harga 
umum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan dibagi 2 (dua) dan 
hasilnya dikalikan luas pemakaian tanah untuk per tahun;

4) Untuk Pameran dan Pertunjukkan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh 
rupiah) /m2 per hari.

b. PEMAKAIAN KOLAMAVADUK:
1) Untuk pemeliharaan atau untuk Balai Benih Ikan dihitung berdasarkan 

bagi hasil yaitu sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari keuntungan / 
laba bersih;

2) Untuk pemancingan sebesar Rp 200,- (dua ratus rapisdi) / m2 perbulan;
3) Untuk bangunan di atas kolam / waduk;

a. Bangunan Permanen sebesar Rp.400,- / m2 per bulan;
b. Bangunan Semi Permanen sebesar Rp.300,-} m2 per bulan;
c. Bangunan Non Permanen sebesar Rp.200,- / m2 per bulan;
d. Bangunan / Rumah Apung sebesar Rp. 150,- / m2 per bulan.

c. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG:
1) Rumah dinas dan rumah jabatan:



a). Ketentuan tarif sewa mmah dinas:

Golongan Fasilitas Tarip Sewa
A Lantai biasa tanpa saluran 

listrik atau sumur/ PAM
Rp. 200/ m2 per bulan

B Lantai tegel/ biasa terdapat 
saluran listrik, dan air sumur/ 
PAM

Rp. 400/ m2 per bulan

C Lantai teraso, saluran listrik dan 
air PAM/ Sumur

Rp. 500/ m2 per bulan

D Lantai keramik/ teraso, terdapat 
saluran listrik, air PAM/ sumur, 
tanpa sambungan saluran 
telepon

Rp. 600/ m2 per bulan

E. Lantai keramik/teraso, terdapat 
saluran listrik, air/ PAM dan 
sambungan saluran telepon.

Rp. 700/ m2 per bulan

b). Besamya tarif sewa mmah jabatan adalah 50% (lima puluh persen) 
dari tarif sewa yang ditentukan untuk mmah dinas.

2) Bangunan/ Gedung;
a) Gedung untuk perkantoran sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh 

mpiah) / per m2 per bulan;
b) Untuk kegiatan usaha dengan luas lebih dari 400 m2 sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu mpiah) per bulan;
c) Untuk kegiatan usaha dengan luas 300 m2 s/d 400 m2 sebesar Rp. 

200.000,- (dua ratus ribu mpiah) per bulan ;
d) Untuk kegiatan usaha dengan luas kurang dari 300 m2 sebesar Rp. 

150.000,- (seratus lima puluh ribu mpiah) per bulan;
e) Gedung Pertemuan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu mpiah) 

per hari.

d. PEMAKAIAN ALAT BERAT :
1) Mobil Tangki Air ; Untuk Pengangkutan air bersih sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu mpiah) per sekali angkut;
2) Road Roller/ Mesin Gilas ;

a) .Diatas 4 ton sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu mpiah) per hari;
b) .2,5 s/d 4 ton sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu mpiah) per 

hari;
c) .kurang dari 2,5 ton sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu mpiah) per 

hari;
3) Wheel Loader sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu mpiah) 

per hari;
4) Air Compressor Capco sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu mpiah) 

per hari.
5) Dump Tmck sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu mpiah) per hari.
6) Vibrating Ranmer sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu mpiah) per 

hari.
7) Vir Plate Tamper sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu mpiah) per 

hari.
8) Aspal Sprayer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu mpiah) per hari.
9) Mollen sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu mpiah) per hari.

e. PENYIARAN RSPD
1) Untuk penyiaran ikian insidental dengan durasi(masa putar) maksimum 

60 (enam puluh) detik:



a) . I kali penyiaran sehari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
b) . 2 kali penyiaran sehari sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
c) . 3 kali penyiaran sehari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
d) . 4 kali penyiaran sehari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu

rupiah);
e) . 5 kali penyiaran sehari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2) Untuk penyiaran iklan berlangganan, dengan ketentuan durasi( masa 
putar) maksimum 60 (enam puluh) detik:
a) 1 kali penyiaran sehari sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
b) 2 kali penyiaran sehari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
c) 3 kali penyiaran sehari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
d) 4 kali penyiaran sehari sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
e) 5 kali penyiaran sehari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu 

rupiah)
3) Penyiaran iklan sponsor:

a) Untuk durasi (masa putar) 30 menit dal am sehari sebesar Rp. 75.000,- 
(tujuh puluh lima ribu rupiah);

b) Untuk durasi (masa putar) 45 menit dalam sehari sebesar Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah);

c) Untuk wayang kulit semalam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah);

4) Pengumuman Pemerintah, berita sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 
rupiah) per pengumuman/berita per sekali penyiaran;

5) Pengumuman non Pemerintah dan berita sejenisnya sebesar Rp. 10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) per pengumuman/berita per sekali penyiaran;

6) Berita keluarga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per berita per 
sekali penyiaran;

7) Talk show/ siaran interaktif:
a) Kegiatan Pemerintah:

1) Untuk durasi 60 menit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh 
ribu rupiah);

2) Untuk durasi 45 menit sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh 
lima ribu rupiah).

b) Kegiatan Non Pemerintah:
1) Untuk durasi 60 menit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah);
2) Untuk durasi 45 menit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh 

ribu rupiah).

8) Rellay (siaran luar) insidental:
a) Untuk durasi 60 menit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah);
b) Untuk durasi 120 menit sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 

rupiah);
c) Untuk wayang kulit semalam suntuk sebesar Rp. 450.000,- (empat 

ratus lima puluh ribu rupiah);

f. PEMAKAIANJALAN:
I) Untuk lalu-lintas kendaraan angkutan umum:

a) . JBB 2.000 kg sampai dengan 3.000 kg sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus
lima puluh rupiah) sekali jalan pergi dan/ pulang;

b) . JBB sampai 5.000 kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali jalan 
pergi dan/ pulang;

c) . JBB lebih dari 7.000 kg sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali 
jalan pergi dan/ pulang.
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2) Untuk Perhelatan:
a) Klas in B sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) / m2 per hari;
b) Klas in A sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) /m2 per 

hari;
c) Klas IIB sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /m2 per hari;
d) Klas H A sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m2 per hari.

3) Izin bongkar muat dalam kota:
a) . JBB 5.000 kg sampai dengan 7.000 kg sebesar Rp. 3.000 per sekali

bongkar/muat;
b) . JBB 7.001 kg sampai dengan 10.000 kg sebesar Rp. 5.000 per sekali

bongkar/muat;
c) . JBB 10.000 kg lebih sebesar Rp. 10.000 per sekali bongkar muat;

4) Bagi pemakai jalan untuk lalu lintas dan bongkar muat sebagaimana 
dimaksud angka 1 dan angka 3 yang berlangganan dikenakan tarif sebesar 
75% dari tarif yang bersangkutan.

Selain besamya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk 
Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa pemakaian alat berat dan gedung 
masih dibebani biaya operasional/pemeliharaan dari kekayaan daerah yang 
bersangkutan.

Bagian Kelima 
Wilayah Pemungutan

Pasal 14
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan 
daerah diberikan.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 

Pasal 15
Masa retribusi terutang adalah 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan atau sesuai dengan 
lamanya pemakaian/ penggunaan kekayaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 16
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya atau diterimakannya SKRD atau 
dokumen Iain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17
(1) Pada dasamya Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Pemungutan retribusi dapat diborongkan apabila mendapat persetujuan 

Pimpinan DPRD.
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen Iain yang 

dipersamakan.

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pembayaran

Pasal 18
(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penagihan

Pasal 19
(1) Pengeluaran surat peringatan atau surat Iain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis, wajib retribusi hams melunasi retribusi yang temtang.
Surat peringatan atau surat Iain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh 
Sanksi Administrasi

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari 
retribusi yang temtang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Keberatan, Pengurangan, Keringan Dan Pembebasan

Pasal 21
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk atas SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakarL
(2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib 
retribusi.

(4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas 
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat temtangnya retribusi. kecuali jika wajib 
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 
tertangguh jika:
a. diterbitkan surat peringatan atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupuntidak 

langsung.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 23
(1) Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pemakaian 

kekayaan Daerah.
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(2) Pengawasan sebagaitnana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasa! 24
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaiman dimaksud dalam 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 lebih lengkap dan jelas;
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana Retribusi Daerah;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dibidang Retribusi Daerah; 
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Rretribusi Daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
Menyumh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunif c; 
Memotret seseorang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah; 
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan Iain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana dibidang Rretribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 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 yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

J-
k.

Pasal 25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

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



12

BAB VII
KETENTUAN PENUTLfP 

Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ;
a. Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur berupa tanah dan bangunan untuk 

pembangunan pasar dan ruko / kios letap berpedoman pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Retribusi 
Pasar Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Rumah Toko, Toko dan Kios (Lembaran Daerah Tahun 2003 
Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Boyolali Nomor 13 Tahun 1998
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
peiaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 28 Juni 20
^BUPATI BCXYOLALI

NTAdr. H.

Dipndai^gkan di Boyolali 
Pada tanggal 28 Jum 2004

iEKRETARK DAERAH 
tUPATEN KABUPATEN

SiNGGIH PAMBUDE SH
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 053 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C

i

I Ttu.HDIl-ITI 
’ BAG MUKU« ORGN

TQL:
'r“
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl 

NOMOR 6 TAHUN 2004 

TENTANG

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah aspek keuangan merupakan faktor yang sangat 

strategis karena aspek keuangan merupakan sarana utama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
fungsi pemerintahan, pembangunan, maupun fungsi pelayanan.

Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan semangat kemadirian Daerah diperlukan adanya 
upaya peningkatan PAD secara berkesinambungan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan 
segala potensi sumber-sumber PAD yang ada di daerah.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 I'ahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 lahun IW tentang Pajak Daerah dan Ketnbusi Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ,maka sejalan dengan berlakunya 
otonomi daerah, perkembangan keadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Nomor 13 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dalam rangka lebih mengoptimalkan 
pendayagunaan Kekayaan daerah perlu mengatur hal tersebut.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4

Ayat(l)
Yang dimaksud Satuan kerja adalah Badan/Dinas/Kantor/UPTD yang mempunyai 
kewenangan mengelolah.

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas
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Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Biaya operasional adalah biaya-biaya diluar ketentuan retribusi yang dipergunakan untuk 
operasionalisasi atau penggunaan pemakaian alat berat, dan gudang seperti parkir, rekening 
listrik, air, telepon, PBB dam sebagainya.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
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Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR 66


