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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting

terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat
diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target
pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan
tinggi ata besar pula. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah
satu sumber keuangan untuk pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah
guna meningkatkan dan mencapai pemerataan

kesejahteraan

masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya pendapatan
yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha.
Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari
Retribusi Jasa Usaha perlu dsertai dengan landasan hukum, oleh
karena

itu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha. Dalam perkembangannya beberapa jenis
retribusi jasa usaha belum dimasukkan dalam peraturan tersebut,
maka dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 diatur beberapa
perubahan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2011, untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. Beberapa
perubahan tersebut meliputi

pengaturan mengenai pengaturan

mengenai ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang, kejelasan mengenai jenis retribusi
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jasa usaha, dan objek retribusi. Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi
: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan,
retribusi

tempat

penginapan/pesanggrahan/villa,

retribusi

pelayanan kepelabuhan, retribsui tempat rekreasi dan olahraga,
retribusi penjualan produksi usaha daerah , dan retribusi tempat
khusus parkir.
Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi : urusan
pendidikan dan urusan kepemudaan dan olah raga,

urusan

kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, urusan
sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan penanaman modal, urusan
kebudayaan, urusan otonomi daerah, urusan kerasipan, urusan
pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan.
Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa meliput
bidang : urusan ketenagakerjaan, urusan penanaman modal, urusan
pekerjaan umu, dan urusan kehutanan.
Semakin

berkembangnya

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan tempat parkir.
Dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 juga diatur mengenai
retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat parkir khusus
dikenakan terhadap setiap pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah. Retribusi
tempat khusus parkir ini tidak dikenakan terhadap pelayanan
tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Berkaitan dengan
Retribusi Tempat Khusus Parkir, diatur pula mengenai : cara
mengukur tingkat penggunaan jasa, serta prinsip dan sasaran dalam
penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

termasuk

provinsi

yang

mempunyai perkembangan pesat di Indonesia, sehingga perubahan
dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat semakin berkembang
pula. Terhadap Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tersebut perlu
dilakukan kajian/evaluasi, apakah materi muatannya masih relevan
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dengan perkembangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat.

B. Tujuan dan Kegunaan
Maksud dan tujuan dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah No 5
Tahun 2004 adalah untuk mengevaluasi apakah peraturan daerah
masih relevan dengan keadaan saat ini.

C. Metode penelitian yang digunakan
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktriner.
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan
hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumendokumen milik pemerintah, buku-buku yang berkaitan dengan
topik penelitian maupun kamus ataupun ensiklopedi. Meskipun
kajian utama adalah bahan-bahan hukum, namun karena
hukum itu bekerjanya di dalam masyarakat, maka

perlu

menggali data berkaitan dengan perkembangan pengaturan dan
pelaksanaan pemungutan retribusi
2. Sumber data
Data penelitian diperoleh dengan cara sebagai berikut :
a. Studi dokumen
Data diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum yang
terdiri

dari :

1) Bahan hukum-bahan hukum primer yaitu

peraturan perundang-undangan yang meliputi UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Daerah DIY No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 82
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Tahun

2016

t e n t a ng

Penyelenggaraan

Pemanfaatan

dan

P e n d a ya gu n a a n B a r a n g M i l i k D a e r a h P a d a D i n as Pe r hu b u n ga n
D I Y , Per at ur an G u b e r n u r D I Y N o . 8 T a h u n 2 0 1 8 t ent ang T arif
P e man f aat a n B a r a n g Mi l i k D a e r a h P a d a Balai P e m u d a d a n
Ol ahr aga

Di nas

Pendidi kan,

P e mu d a

dan

Ol ahr aga

D IY ,

Per at uran G u be r n ur D I Y N o . 9 6 T a h u n 2 0 1 6 tentang Tarif
P e m a n f a a t a n B a r a n g M i l i k D a e r a h P a d a B al a i P e n g e m b a n g a n
T e kn o l o g i P e r i ka n a n B u d i d a y a D i n a s K e l au t a n d a n P e r i ka n a n
D I Y , Perat ur an G u b e r n u r D I Y N o . 6 7 T a h u n 2 0 1 6 t entang
Penyelenggaraan Pemanfaatan da n Pendayagunaan Barang
Milik Daerah Pada Ba d a n Lingkungan Hi du p DIY, Peraturan
Gubernur D I Y No. 1 3 T a hun 2 0 1 7 tentang Pe ma nfaata n dan
Penda ya gunaa n Barang Milik Daera h atau K e ka yaan Daera h
yang

t i dak

d i p i s a h ka n

D al a m

Penyelenggaraan

Sistem

P e n ye d i a a n A i r M i n u m R e gi on al K o t a Yo gya kar t a, K a b u p a t e n
Sleman

dan

Inf r ast r ukt ur
Peker j aan

Kabupaten
Sani t asi

Umum,

Bantul

dan

Air

P e r u ma h a n

Pada

B al ai

Minum
dan

P e n ge l o l a a n

Perkotaan

E n er gi

Sumber

Dinas
Daya

M i n er al D I Y , K e p u t u s a n G u b e r n u r D I Y N o . 8 2 / K E P / 2 0 1 7
t ent ang H a r g a S e w a Se b a gi a n M i l i k D a e r a h
Komplek

K epati han

Danurejan

Y a n g T erl et ak di

Yogyakarta,

Perjanjian

K er j as a ma P e ma n f a a t a n H u t a n L i n d u n g d i R P H M a n g u n a n
B D H K u l o n P r o go B a nt ul B a lai K P H Y o gy a ka r t a ant ar a D i n a s
Kehutanan dan Perkebunan D IY dengan Koperasi Noto W o n o
No. 625/00909 dan No. 003/NW/MNC/I/2017;

2) B a h a n

H u k u m S e k u n d e r y a n g me l i p u t i b u k u -b u k u y a n g m e n y a n g k u t
l egal draf ting, p e m e r i n t a h d a e r a h d a n retr ibusi d ae r a h ; d a n 3 )
B a h a n h u k u m tersier y a n g mel i put i k a m u s at au ensi kl opedi .
b. Focus Group Discussion (FGD)
U nt u k me n dapat kan data dari naras umber ya n g ber ko mpet en
d e n g a n b i d a n g r etr i busi , m a k a d i s e l e n g g a r a k a n F o c u s G r o u p
Di scussion ( F G D ) . F G D dihadiri ol eh pejabat pe mer i nt a h a n
p a d a i n st a ns i D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n A s e t
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(DPPKA) DIY, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten

Kulon

Progo,

Balai

Pengujian,

Informasi

Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan

Jasa

Konstruksi (BPIPBPJK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Bantul, Bapelkes, Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai (Balai PKP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY,
Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP)
BALAI

PENGEMBANGAN

SUMBER

DAYA

DIY,

MANUSIA

PERTANIAN (BPSDMP) Dinas Kehutanan DIY, Bandiklat,
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan, Balai Sertifikasi Pengawasan
Mutu

Benih

dan

Proteksi

Tanaman

Kehutanan

dan

Perkebunan (BSPMBPTKP) DIY, Balai PSBP, Dinas Pertanian
DIY, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY.
c. Wawancara
Untuk memperdalam data yang telah diperoleh dari FGD,
dilakukan wawancara kepada narasumber yaitu

pejabat

DPPKA DIY. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan
untuk

mendapat

penjelasan

lebih

lanjut

mengenai

bahan/materi yang diperoleh dari FGD.
3. Analisis data
Data yang diperoleh dari penelusuran atau kajian terhadap
dokumen dan peraturan perundang-undangan, hasil diskusi
FGD, dan wawancara kepada narasumber dianalisis secara
kualitatif.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika

Penulisan

“Kajian

Implementasi/Evaluasi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Usaha” ini terdiri dari empat bab. Bab I adalah bab tentang
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Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan dan
kegunaan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika
penulisan.
Bab II menguraikan tentang kajian teori. Dalam bab ini dibahas
mengenai

Teori

Pembuatan

Peraturan

Perundang-undangan,

Pendapatan Asli Daerah, dan Retribusi Daerah. Sedangkan Bab III
membahas tentang hasil penelitian yaitu mengenai Penyajian dan
Analisis Data. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kajian Evaluasi
Perda dan Rekomendasi. Sistematika Penulisan ini ditutup dengan
Bab IV yaitu bab Penutup.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
1. Pembuatan Peraturan Daerah
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan meliputi :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c)

Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-

Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f)

Peraturan Daerah Provinsi; dan

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Penyebutan tersebut di atas dalam Pasal 7 ayat (1)

sesuai

dengan hierarkinya, Peraturan yang disebutkan paling atas
mempunyai kedudukan yang paling tinggi, dan paling bawah
mempunyai kedudukan paling rendah. Peraturan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih
tinggi.
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat
(1) UU No. 12 Tahun 2011. Menurut Suko Wiyono (dalam Mahendra
Putra Kurnia, at al),
Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
merupakan peraturan yang dibuat
untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan
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memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan
Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda
d a e r a h lain. 1
Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah
mempunyai sifat mengikat dan berlaku umum, maka peraturan
perundang-undangan mempunyai landasan yang menjadi dasar
kekuatannya. Suatu peraturan perundang-undangan yang ideal
mempunyai sedikitnya tiga landasan yaitu landasan
landasan sosiologis dan landasan yuridis.2

filosofis,

Tiga landasan adalah

sebagai berikut :
a. Landasan filosofis
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

yang
dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga
setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila.
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alas an
yang

menggambarkan

bahwa

peraturan

yang

dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suko Wiyono ( dalam Mahendra Putra Kurnia, at al), 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA
Partisipasif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 18-19.
2 Hestu Cipto Handoyo, 2014, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma
Pustaka, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59-60.
1
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b. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alas an yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai

aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat
dan negara.
c. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

untuk

kekosongan

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan

yuridis

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan
Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum
itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan
yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang
lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
peraturannya memang sama sekali belum ada.
Yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran
lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
Dalam pembuatan peraturan daerah provinsi dimulai dengan
perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pembuatan peraturan
daerah provinsi dikenal dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
Provinsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan
dengan Prolegda, yaitu :
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a. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,
materi yang diatur, dan keterkaitannya

dengan Peraturan

Perundang-undangan lainnya.
b. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
2) sasaran yang ingin diwujudkan;
3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4) jangkauan dan arah pengaturan.
c.

Materi yang diatur dalam peraturan daerah telah melalui
pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam

Naskah

Akademik.
Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar
rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b.

rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat

mengatur

berkaitan dengan hal-hal :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.

pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau

c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas
mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang
memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

2. Penetapan dan Muatan Peraturan Daerah Retribusi
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, penetapan dan muatan
yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi diatur dalam
Bab VII Pasal 156, sehingga dalam pembuatan perda yang mengatur
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retribusi harus berpedoman pada ketentuan Bab VII Pasal 156
Undang-Undang ini.
Undang-undang menghendaki bahwa Retribusi

ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak
dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi paling
sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c.

cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

d.

prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif Retribusi;

e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f.

wilayah pemungutan;

g.

penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran;

h. sanksi administratif;
i.

penagihan;

j.

penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

k. tanggal mulai berlakunya.
Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur
ketentuan mengenai:
a. Masa Retribusi;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
Pengurangan dan
kemampuan

keringanan

Wajib

Retribusi.

diberikan dengan melihat
Pembebasan

Retribusi

sebagaimana diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
c.

3.

tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan
Retribusi.
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Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak
dan Retribusi diatur dalam Bab VIII Pasal 157 UU No.

Berdasarkan

ketentuan tersebut diatur sebagai berikut :
a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan
Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD
provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
b. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak
dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota
dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan
kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
c. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian

Rancangan

Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang

ini,

kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan
lain yang lebih tinggi.
d.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah

untuk menguji kesesuaian Rancangan

Peraturan

Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih
tinggi.
e. Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
f.

Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri
Keuangan dapat berupa persetujuan atau penolakan. Hasil
evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri

kepada

gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh
gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
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Daerah

dimaksud.

Hasil

evaluasi

berupa

penolakan

disampaikan dengan disertai alas an penolakan.
g. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat

langsung

ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan,
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh
gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan,
untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan
Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan
untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
h.

Peraturan

Daerah

yang

telah

ditetapkan

oleh

gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.
i.

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih
tinggi,

Menteri

Keuangan

merekomendasikan

pembatalan

Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh
Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri

dilakukan

paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya

Peraturan

Daerah

dimaksud.

tanggal

Berdasarkan

rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh

Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan
pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
j.

Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
diterimanya Peraturan Daerah. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan
Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala
Daerah

mencabut

Peraturan

Daerah

dimaksud.

Jika
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provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima

keputusan

pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan-alasan yang dapat
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika
keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

putusan

Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden
menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika
Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden

untuk

membatalkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud
dinyatakan berlaku.
k.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat
(6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau
pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
atau

restitusi.

Tata

cara

pelaksanaan

penundaan

atau

pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
atau restitusi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

B. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan

asli

daerah

yang

sah,

yang

lain-lain

bertujuan

untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan
dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi.
1. Pajak Daerah
Menurut Marihot P Siahaan,

yang dimaksud dengan Pajak

adalah
pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah)
berdasarkan
undang-undang
yang
bersifat
dapat
dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya
dengan tidak mendapat
prestasi
kembali (kontra
prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya
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digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam
p e n ye l e n gga r a a n p e me r i nt a ha n d a n p e m b a n g u n a n . 3
Lebih lanjut Marihot P. Siahaan, mengatakan bahwa ciriciri pajak adalah sebagai berikut :
a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah;
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontra prestasi individu oleh pemerintah;
d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum

merupakan

manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada

para

pembayar pajak;
e.

Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,kejadian dan
perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan
p aj a k d i ke n a k a n paj ak. 4

2. Retribusi Daerah
Selain Pajak Daerah, sumber pendapatan daerah adalah
Retribusi Daerah. Menurut Leonard L. Langi, at.al, “Pajak dan
Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan
asli daerah beserta Hasil Perusahan Daerah dan

Hasil

P e n ge l o l a a n K e k a y a a n D a e r a h y a n g l a i n n ya y a n g d i p i s a h ka n ” . 5
Retribusi daerah perlu dikembangkan dengan baik, sehingga
dapat menjadi andalan untuk meningkatkan Peningkatan Asli
Daerah (PAD).
Sebelum melihat apa arti retribusi daerah, akan dibahas
terlebih dahulu mengenai pengertian retribusi. Menurut Marihot
P. Siahaan,

Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 7.
4 Ibid, hlm 8.
5 Leonard L. Langi, at.al, “Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sam Ratulangi, hlm.3 .
3
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Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada
Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh
Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian
retribusi secara umum adalah pembayaranpembayaran
kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang
m e n g g u n a k a n j asa -j asa N e gar a . 6
Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah
sebagai berikut,

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pr i badi at a u b a d a n ” . 7
Pendapat lain tentang retribusi disampaikan oleh Tony
Marsyahrul. Tony Marsyahrul mengatakan,

“Retribusi adalah

iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal
(kontraprestasi)

yang

langsung

dapat

ditunjukkan

oleh

pemeri ntah ”. 8
Marihot P. Siahaan mengatakan, ciri-ciri Retribusi Daerah
adalah sebagai berikut :
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan
undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah
daerah;
c.

Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi
(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas
pembayaran yang dilakukannya;

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau
badan;
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan

6 Ibid,
7 Ibid,

hlm. 5
hlm. 43.

8 Tony

Marsyahrul, 2005, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta, hlm. 2.
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memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.9

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara
lainyaitu :
a. bagian Laba
b. dividen, dan
c. penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
d.

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;

e.

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh
daerah.

f.

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

g.

Pendapatan

denda

atas

keterlambatan

pelaksanaan

pekerjaan;
h.

Pendapatan denda pajak;

i.

Pendapatan denda retribusi;

j.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. Pendapatan dari pengembalian;
l.

Fasilitas social dan fasilitas umum;

m. Pendapatan

dari

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan;dan
14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

9 Marihot

P. Siahaan, Op.cit, hlm. 7
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C. Retribusi Daerah
Mengenai pengertian retribusi,

Mardiasmo mengatakan

sebagai berikut :
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2005:6) Retribusi
adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi
p e n d u d u k n y a s e c a r a pe r o r a n ga n . 1 0
Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
umum. Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.
Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,
“Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.” Subjek Retribusi Daerah
Menurut Mardiasmo, Subjek Retribusi Daerah antara lain
sebagai berikut :
a.

Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati

pelayanan

jasa

umum

yang

bersangkutan.
b.

Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati

pelayanan

jasa

usaha

yang

bersangkutan.

10 Mardiasmo

, 2009, Perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 14.
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c.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan
ya n g m e m p e r o l e h i zi n tertentu dari pe me r i nt a h dae r ah . 1 1

Sedangkan

yang

menjadi

objek

retribusi

daerah,

menurut

Mardiasmo adalah sebagai berikut :
a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.
b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
c. Perizinan Tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
u m u m d a n m e n j a g a kelestar ian l i n gku n ga n. 1 2
Menurut Mardiasmo, Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi
tiga golongan, yaitu :
a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Retribusi Jasa Umum Bersifat bukan pajak dan bersifat
bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi
atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping
untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi,
11 Ibid,
12 Ibid,

hlm. 17
hlm. 16.
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5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan

nasional

mengenai penyelenggaraannya,
6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien,serta
merupakan

salah

satu

sumber

pendapatan

yang

potensial,dan
7) Pemungutan

retribusi

memungkinkan

penyediaan

jasa

tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang
lebih baik. 1 3
Berikut adalah beberapa Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
yaitu :
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
3) Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan AkteCatatan Sipil,
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
6) Retribusi Pelayanan Pasar,
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
8) Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran,
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha
Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
menyebutkan bahwa “Objek Retribusi Jasa Usaha

adalah

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2) Pelayanan

oleh

Pemerintah

Daerah

sepanjang

belum

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

13 Ibid,

hlm. 15-16
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Retribusi

Jasa

Usaha

ditetapkan

dengan

Peraturan

Pemerintah dengan Kriteria-Kriteria sebagai berikut:
1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial
yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum
memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai

daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh

oleh

Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan
beberapa jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :
Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi hal-hal

seperti

diuraikan di bawah ini yaitu :
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan
fasilitas

dikontrakkan,

yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek

Retribusi

pasar/pertokoan

yang

adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3) Retribusi Tempat Pelelangan;
Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk
objek Retribusi Pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh
Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai
tempat pelelangan. Tidak termasuk objek Retribusi pelelangan
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4) Retribusi Terminal;
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Objek Retribusi Terminal

adalah pelayanan penyediaan

tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Tidak termasuk objek Retribusi Terminal
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir

adalah pelayanan

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk objek
Retribusi Tempat Khusus Parkir

adalah pelayanan tempat

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
6)

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Objek

Retribusi

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

adalah pelayanan tempat

penginapan/pesanggrahan/villa

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah. Tidak termasuk objek Retribusi ini adalah tempat
penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.
7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana 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. Tidak termasuk
objek Retribusi ini

adalah pelayanan penyediaan fasilitas

rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
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Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan
jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Tidak termasuk objek Retribusi adalah
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Daerah.

Pemerintah

Tidak termasuk objek Retribusi ini

adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
Objek Retribusi Penyeberangan di Air

adalah pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
adalah

pelayanan

Tidak termasuk objek Retribusi ini
penyeberangan

yang

dikelola

oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Tidak

termasuk objek Retribusi ini adalah penjualan produksi oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Berdasarkan Pasal 149 ayat (2)
disebutkan

UU No. 28 Tahun 2009

bahwa :

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
127,
untuk
Daerah
provinsi
dan
Daerah
kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang
diberikan oleh Daerah masing-masing.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa jenisjenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan dalam undang-undang
bukan merupakan ketentuan yang limitative harus ditaati, tetapi
jenis retribusi jasa usaha di daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota diseuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi

masing-masing daerah.
Berdasarkan Pasal 150

UU disebutkan bahwa, “Jenis

Retribusi Jasa Usaha selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat
(1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial
yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum
memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai

Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh

oleh

Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan
beberapa Jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :
1)

Retribusi pemakaian kekayaan daerah,

2)

Retribusi pasar grosir/pertokoan,

3)

Retribusi tempat pelelangan,

4)

Retribusi terminal,

5)

Retribusi tempat khusus parkir,

6)

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,

7)

Retribusi rumah potong hewan,

8)

Retribusi pelayanan kepelabuhan,

9)

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga,

10) Retribusi penyeberangan diatas air,
11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang
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bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi
atau

Badan

yang

menurut

ketentuan

peraturan

perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk

melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong

Retribusi Jasa Usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desenralisasi,
2)

Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum, dan

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
Berikut ini adalah beberapa Jenis Retribusi

Perizinan

Tertentu yang meliputi antara lain :
1) Retribusi izin mendirikan bangunan,
2) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol,
3) Retribusi izin gangguan,dan
4) Retribusi izin trayek.

6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.
Menurut Mardiasmo, Prinsip dan sasaran penetapan tarif
retribusi daerah adalah sebagai berikut :
a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan

untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan
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yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
c. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk
menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
y a n g b e r s an gkut an . 1 4
Berdasarkan Pasal 153, Prinsip dan sasaran dalam penetapan
besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang

layak

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Tata Cara Penghitungan Retribusi
Mengenai tata cara penghitungan retribusi diatur dalam Pasal 151
UU No. 28 Tahun 2009, yang menyebutkan sebagai berikut :
a. Besarnya

Retribusi yang

terutang

dihitung

berdasarkan

perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan

tariff

Retribusi.
b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi
beban

biaya

yang

dipikul

Pemerintah

Daerah

untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
c.

Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat
ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh

Pemerintah

Daerah.
d. Rumus

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

harus

mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
14 Ibid,

hlm. 17
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e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai
rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan

untuk

menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
f.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

8. Tata Cara Pemungutan Retribusi
Tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Pasal 160 UU No. 28
Tahun 2009, yang menyebutkan sebagai berikut :
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau

dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.
(3) 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.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Setelah pemungutan retribusi, terhadap penerimaan

dari

pemungutan retribusi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
Mengenai pemanfaatan retribusi diatur dalam Pasal 161 UU No. 28
Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :
(1) Pemanfaatan

dari

penerimaan

masing-masing

jenis

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
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(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan

penerimaan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

9. Keberatan
Wajib retribusi bisa saja keberatan terhadap retribusi yang
dikenakan terhadap dirinya. Dalam hal seperti tersebut di atas
terjadi, Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan,

kecuali

jika

Wajib

Retribusi

tertentu

dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan. Ketentuan tersebut dimaksudkan

untuk memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. Keputusan
Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut

dianggap dikabulkan.
Jika

pengajuan

keberatan

dikabulkan

sebagian

atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan
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ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

permohonan

harus memberikan

keputusan. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan

pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui dan Kepala
Daerah

tidak

pengembalian

memberikan
pembayaran

suatu
Pajak

keputusan,
atau

permohonan

Retribusi

dianggap

dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi

langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau
utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen)

sebulan

atas

keterlambatan

pembayaran

kelebihan

pembayaran Pajak atau Retribusi.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Dalam hal terdapat kelebihan dalam pembayaran retribusi, maka
ada pengembalian terdapat kelebihan pembayaran retribusi tersebut.
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Hal ini diatur dalam Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009 yang
menyebutkan sebagai berikut :
(1)

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak
atau

Wajib

Retribusi

dapat

mengajukan

permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran

Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.
(5)

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang
Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
atau SKRDLB.

(7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
atau Retribusi.
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(8)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

11. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Hak

untuk

melakukan

penagihan

Retribusi

menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
SuraT Teguran tersebut; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang Retribusi
secara langsung

adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang
Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran

dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih
lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa.
Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan

Piutang

Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa
Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

12. Pengaturan Retribusi dengan Peraturan Daerah
Dalam UU No. 28 Tahun 2009 telah mengatur hal-hal yang
perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Beberapa pasal
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dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai retribusi
lebih lanjut adalah Pasal 155 dan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009.
Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa,
Pasal 155
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa mengenai Tarif Retribusi
harus ditinjau paling lama 3 tahun dan ditetapkan

dengan

Peraturan Daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang

telah

mengalami perkembangan dengan pesat. Pemerintah Daerah DIY
juga telah melakukan peninjauan tariff retribusi daerah

dan

menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat,
namun penuangan penentuan tariff tersebut masih dengan
Peraturan Gubernur, sehingga belum sesuai dengan yang telah
ditentukan dalam UU No. 28 tahun 2009 yang mengamanatkan
penentuan tariff retribusi dengan Peraturan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut

mengenai keharusan pengaturan

retribusi dengan peraturan daerah adalah Bab VII Pasal 156 Uu No.
28 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :
BAB VII
PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI
Pasal 156
(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku
surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur
ketentuan mengenai:
a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang
bersangkutan;
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d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi;
e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran;
h. sanksi administratif;
i. penagihan;
j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
k. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur
ketentuan mengenai:
a. Masa Retribusi;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau
sanksinya; dan/atau
c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
kedaluwarsa.
(5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan
Wajib Retribusi.
(6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong
dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu
disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan
penyebarluasan
Peraturan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
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BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kajian Evaluasi Perda

Peraturan daerah yang menjadi kajian dalam laporan ini adalah Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Materi muatan yang dievaluasi dalam
peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Pasal 1 angka 1 5 dan angka 1 8 Peraturan D aer a h D aer ah istimewa
Y o gya kar t a N o m o r 4 T a h u n 2 0 1 6 t entang Retri busi J asa Usa ha .

Pasal 1 angka 1 5 dan angka 1 8 Peraturan Daerah Daerah istimewa
Yogya kar t a N o . 4 T a hu n 2 0 1 6 adalah sebagai berikut :

Pasal 1
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.
Berdasarkan evaluasi dari Tim, ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 18 ini
tidak perlu dilakukan perubahan, karena ketentuan ini mengatur mengenai
definisi operasional yang telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian atau definsi operasional yang
diatur dalam Peraturan Daerah harus sama dengan Undang-Undang.
2.

Jenis retribusi yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016.
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Pasal 2 Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2016 menyebutkan :
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Pelelangan;
c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Tabel 1
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Menurut UndangUndang
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat
Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat
Khusus Parkir
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrah
an/Villa
Retribusi Rumah
Potong Hewan
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga
Retribusi

Menurut Perda DIY No.
12 Tahun 2011
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat
Pelelangan
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggraha
n/Villa;
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah

Menurut Perda DIY
No. 4 Tahun 2016
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat
Pelelangan
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrah
an/Villa;
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
Retribusi Tempat
Khusus Parkir
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Penyeberangan di Air
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha
Daerah.
Ketentuan mengenai jenis retribusi dalam Peraturan Daerah No. 4
Tahun 2016 belum mengakomodir semua jenis retribusi yang diatur dalam
dalam UU No. 28 Tahun 2009. Jenis Retribusi dalam UU No. 28 Tahun 2009
yang belum diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2016 meliputi :
a.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,

b.

Retribusi Terminal,

c.

Retribusi Rumah Potong Hewan,

d.

Retribusi Penyeberangan di Air.

Berdasarkan evaluasi perkembangan di dalam masyarakat, terkait dengan 4
(empat) macam retribusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
a.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan telah diatur dengan Perda
tersendiri, sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan mengenai
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

b.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang ada di wilayah DIY lebih
menyangkut mengenai kewenangan kabupaten/kota, sehingga tidak tepat
untuk diatur Perda DIY, tetapi lebih tepat diatur dengan Perda
Kabupaten/Kota.

c.

Retribusi Penyeberangan di Air tidak relevan diatur dalam Perda DIY,
karena di DIY tidak ada jasa pelayanan penyeberangan di Air.

d.

Retribusi

Terminal

dalam

perkembangannya

telah

dilakukan

pemungutan retribusi terminal, tetapi landasan hukum yang digunakan
saat adalah dalam bentuk Peraturan Gubernur, dengan alasan bahwa
pemungutan retribusi Terminal mendesak untuk segera dilaksanakan,
sedangkan kalau menunggu diatur dengan Perda akan terlalu lama
prosesnya. Namun pemungutan retribusi dengan Peraturan Gubernur
adalah tidak tepat, karena UU No. 28 Tahun 2009 menghendaki
pengaturan tentang retribusi harus dengan landasan Peraturan Daerah.
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Pengaturan retribusi terminal diatur dalam Peraturan Gubernur DIY
No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY
Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan
Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan DIY.
Dalam Pasal I Peraturan Gubernur tersebut menyatakan bahwa,
“Beberapa ketentuan tarif dalam Lampiran Peraturan Gubernur DIY No.
82

Tahun

2016

tentang

Penyelenggaraan

Pemanfaatan

dan

Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan DIY
diubah sehingga struktur dan besaran tariff

Penyelenggaraan

Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas
Perhubungan DIY berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini”.
Lampiran Peraturan Gubernur ini menyebutkan Struktur dan Besaran
Tarif Pemanfaatan Terminal sebagai berikut :
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Satu kali masuk

a. Mobil penumpang
b. Sepeda motor

1

2

Fasilitas Parkir Kendaraan untuk
angkutan umum dan kendaraan

Perbulan

Satu kali masuk

Per bulan
Per hari
Per bulan

Per bulan

Jangka Waktu
Pemakaian

Jenis, Ukuran, Kapasitas

- Mobil bus lebih dari 34 tempat duduk
- Mobil bus (29-34 tempat duduk)
- Mobil bus (20-28 tempat duduk)
- Mobil bus (9-19 tempat duduk)
- Mobil penumpang (Maksimal 8 tempat duduk)

4

3

Fasilitas Parkir Kendaraan untuk a. Mobil penumpang
angkutan umum dan kendaraan b. Sepeda motor
pribadi
c. Kendaraan tak bermotor
Fasilitas Kegiatan Usaha untuk a. Sewa kios ukuran 2.5mx4,5m=11,25m2
masyarakat umum
b. Pelataran
Fasilitas Kamar Kecil
Sewa Kamar Mandi/Toilet
Terminal Wates
Fasilitas Jalur Angkutan Umum
untuk
menaikkan
dan
menurunkan penumpang

2

1

Terminal Jombor
Fasilitas Jalur Angkutan Umum
untuk
menaikkna
dan
menurunkan penumpang

No. Jenis Pelayanan

Tarif Pemanfaatan Terminal

Tabel 2

- Mobil bus lebih dari 34 tempat duduk
- Mobil bus (29-34 tempat duduk)
- Mobil bus (20-28 tempat duduk)
- Mobil bus (9-19 tempat duduk)
- Mobil penumpang (Maksimal 8 tempat duduk)
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Tarif (Rp.)

pribadi
Fasilitas Kegiatan Usaha untuk
masyarakat umum

Fasilitas Kamar Kecil

Fasilitas Kebersihan

c. Kendaraan tak bermotor
Sewa kios
a. Ukuran 3x4=12 m2
b. Ukuran 3x3= 9 m2
Sewa Kamar Mandi/Toilet

Kios

- Sisi Selatan Terminal
- Sisi utara terminal

3

4

5
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Perbulan

Perbulan

Pertahun

3.

Objek Retribusi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perda DIY No. 4 Tahun
2016.
a. Objek Retribusi dalam urusan pendidikan, urusan kepemudaan
dan olah raga.
Huruf a angka 1 dihapus. Huruf a angka 1 Perda DIY No.
12 Tahun 2011 menyangkut objek retribusi dalam urusan
pendidikan dan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu,
penggunaan ruang di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLBC); Penghapusan ketentuan ini sudah tepat karena penggunaan
ruang di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLB-C) dalam
prakteknya memang lebih banyak digunakan oleh

intern,

penggunaan oleh pihak-pihak dari luar sangat jarang, sehingga
retribusi penggunaan ruang tersebut sangat kecil.
Dalam perkembangannya, untuk urusan
urusan

kepemudaan

dan

olah

raga,

pendidikan

semakin

banyak

pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda dan
Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY oleh
pihak-pihak luar.

Perkembangan permanfaatan barang milik

daerah pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga DIY oleh pihak-pihak luar, dituangkan
dalam Peraturan Gubernur DIY No. 8 Tahun 2018 tentang
Tarif permanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda
dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.
Mengenai objek tarif retribusi diatur dalam Pasal 3
Peraturan Gubernur tersebut sebagai berikut :
(9) Objek tarif pemanfaatan barang milik daerah yaitu
pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda
dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DIY meliputi :
a. Kompleks Stadion Mandala Krida
b. Kompleks GOR Amongraga
c. Area Parkir GOR Amongraga; dan
d. Sirkuit BMX Youth Centre
(10)Subjek tariff pemanfaatan barang milik daerah yaitu
orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Sedangkan penetapan tarif pemanfaatan barang milik
daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut yang
berbunyi sebagai berikut, “Besarnya tariff pemanfaatan barang
milik

daerah

ditetapkan

dengan

memperhatikan

biaya

operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan pengendalian atas pemanfaatan barang milik
daerah”.
Sedangkan prinsip dan sasaran serta struktur dan besaran
tariff pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Pasal 5
Peraturan Gubernur tersebut sebagai berikut :
(6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif
pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 didasarkan pada kebijakan
daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat
dalam meningkatkan prestasi olahraga, nasionalisme,
dan kemampuan ekonomi.
(7) Struktur dan besaran tarif pemanfaatan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Setiap pembayaran tariff pemanfaatan barang milik daerah
diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. Hal ini diatur
dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut yang berbunyi
sebagai berikut, “Setiap subjek tariff pemanfaatan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang
membayar tariff pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan tanda

bukti

pembayaran yang sah”.
Dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut ditentukan
mengenai objek dan tariff pemanfaatan barang milik daerah
pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga DIY seperti dapat dilihat pada table berikut :
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P e m a ka i a n

Jangka waktu

H a l a m a n Parki r St adion

5. Pedagang Kaki Lim a

Li ntasa Sep at u R o d a

Li nt asan Se pat u R o d a

Li nt asan Se pat u R o d a
Li nt asan Se pat u R o d a

6. Lat i han Se pat u R o d a

7. Lat i han Se pat u R o d a

8. Lat i han Se pat u R o d a

9. Lat i han Se pat u R o d a

Mandala Krida

Kom pl eks Stadion

ukuran 3x3 Meter

2,5 Jam/org

2,5 Jam/org

2,5 J a m

2,5 J a m

n on Listrik

1 0. 00 0 , 00

5 .0 00 ,0 0

100.000,00

5 0. 00 0, 00

1 0. 00 0, 00

1 .5 00 .0 00, 00

100.000,00

ada Event)

500.000,00

1 .5 00 .0 00, 00

Tarif (Rp.)

2,5 J a m

Sel asar Tr i b un St adi on

Mandala Krida

Kom pl eks Stadion

L ap ang an Sepak Bola

Tem pat

4. Per si apan Eve nt

3. O p e n S p a c e Sel asaran

2. Fot o / Shooting Fi l m

Ma nda l a

Krida

1. Upacar a Nasi onal

Stadi on

1

Jenis

Fasilitas

No.

Tarif Pem anfaatan Barang Mil ik Daer ah

Tabel 3

1 Event / Hari

1 Hari

1 har i ( k h u s u s

1 hari
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Luar DIY

DIY

(Club DIY)

N asi ona l / Cl ub

ub (DIY)

ot/Pengkab/Cl

Pengda/Pengk

Keter angan

4.

3.

2.

250.000,00

Sirkuit

Sirkuit B M X

Li nt asan Se pat u R o d a

4. Lat i han Se pat u R o d a

1. Latihan Sepeda B M X

Li nt asan Se pat u R o d a

3. Lat i han Se pat u R o d a

Hari/orang

2,5 J a m /org

2,5 Jam/org

5 .0 00 ,0 0

1 0. 00 0, 00

5 .0 00 ,0 0

100.000,00

Pengda/Pengk

Non Listrik

DIY

Luar DIY

DIY

Luar DIY

N asi ona l / Cl ub

Li nt asan Se pat u R o d a

2. Lat i han Se pat u R o d a

2,5 J a m

2,5 J a m

5 0. 00 0, 00

1 0. 00 0, 00

K a p l i ng / bu l an

1 .5 00 .0 00, 00

event)

(Non Listrik)

3x3 Meter

Amongraga

Li nt asan Se pat u R o d a

100.000,00

ot/Club D I Y

1. Lat i han Se pat u R o d a

Kompl eks Food Court

6. Fo od Court

500.000,00

2,5 J a m

(Khusus ada

1 .5 00 .0 00, 00

5 .0 00 ,0 0

2,5 Jam/org

Parkir G O R

L ap ang an

Hal am an Gor Am ongraga

5. Pedagang Kaki Lim a

ukuran

Selasasr Gor Am o ngr ag a

Kompleks G O R

3. O p e n S p a c e Sel ar asan

Raga

Kompleks Gor Amongraga

Lapangan G o r Am ongraga

4. Per si apan E v e nt

2. F ot o / Shooti ng Fi l m

1.Upacar a Nasi onal

Among

GOR

Mandala Krida

H a l a m a n Parki r St adion

1

11. Latihan Atletik

1 Hari

Mandala Krida

2 0. 00 0, 00

2,5 Jam/org

1 Hari

H a l a m a n Par kir St adion

1 Hari

10. Latihan Balap M ot o r

1 Hari
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Sirkuit B M X
Sirkuit B M X
Sirkuit B M X
Sirkuit B M X
Sirkuit B M X

3. Latihan Sepeda B M X

4. Latihan Sepeda B M X

5. Latihan Sepeda B M X

6. Latihan Sepeda B M X

7. Latihan Sepeda B M X

Cent er

Sirkuit B M X

2. Latihan Sepeda B M X

BMX Youth

1 0. 00 0, 00
3 0. 00 0, 00
6 0. 00 0, 00
125.000,00
250.000,00
3 .0 00 .0 00, 00

Hari/orang
Hari/orang
Hari/orang
Bulan / orang
Bulan / orang

1 Hari
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BMX

L o m b a Sepeda

Luar DIY

DIY

Luar DIY

DIY

Luar DIY

b. Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2
Pasal 4 huruf b angka 2 Perda DIY No. 4 Tahun 2016
menyebutkan “penggunaan ruang untuk pelayanan pendidikan dan
pelatihan di Balai Laboratorium Kesehatan”. Sebelumnya huruf b
angka 2 dalam Perda DIY No. 12 Tahun 2011 berbunyi :
““penggunaan ruang untuk pelayanan Diklat/Pelatihan di Balai
Laboratorium Kesehatan (BALABKES)”. Dalam perkembangannya
BALABKES tersebut berubah menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Padahal BLUD bukan termasuk retribusi jasa
usaha tetapi retribusi jasa umum, sehingga ketentuan Pasal 4 ayat
(1) huruf b angka 2 tidak relevan lagi dan perlu dihapuskan.
c. huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 10 diubah, dan angka 4,
angka 5, angka 7, angka 9, dihapus, serta ditambah 1 (satu) angka,
yakni angka 11;
1)

Huruf c angka 1 Perda DIY No. 4 Tahun 2016 menyangkut
objek retribusi dalam urusan pekerjaan umum,

yaitu

“laboratorium pengujian mutu lingkungan di Balai Pengujian,
Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan
Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman”.
Sebelumnya

huruf c angka 1 berbunyi : “jasa laboratorium

pengujian air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan
Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road
Utara Maguwoharjo Sleman”.
2) Huruf c angka 2
Huruf c angka 2 Perda DIY No. 4 Tahun 2016 menyangkut
objek retribusi dalam urusan pekerjaan umum,

yaitu

“laboratorium pengujian tanah dan batuan di Balai Pengujian,
Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi
Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman”. Sebelumnya huruf c
angka 2 berbunyi : jasa laboratorium pengujian tanah dan
bangunan di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan
Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo
Sleman”.
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3) Huruf c angka 3
Huruf c angka 3 Perda DIY No. 4 Tahun 2016 menyangkut
objek retribusi dalam urusan pekerjaan umum,

yaitu

“laboratorium pengujian bahan bangunan di Balai Pengujian,
Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi
Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman”. Sebelumnya huruf c
angka 3 berbunyi : “jasa laboratorium pengujian bahan
bangunan lainnya di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan,
dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Ring Road Utara

Maguwoharjo Sleman”.
4) Huruf c angka 10
Huruf c angka 10 Perda DIY No. 4 Tahun 2016 menyangkut
objek retribusi dalam urusan pekerjaan umum,
“penggunaan gedung di Pusat Informasi

yaitu

Pengembangan

Pemukiman dan Bangunan”. Sebelumnya huruf c angka 10
berbunyi : “penggunaan gedung di PIPB2B” (Perda DIY No. 4
Tahun 2016 salah).
Ketentuan-ketentuan

tersebut

masih

relevan

untuk

diberlakukan, sehingga tidak perlu ada perubahan.
d.

huruf d angka 1 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka
4.
Huruf d angka 1 yang diatur dalam Pasal 4 Perda DIY No. 12 Tahun
2011 yang dihapus adalah berkaitan dengan urusan perhubungan
yaitu : “penggunaan angkutan bus perkotaan Trans Jogja”.
Penambahan huruf d pada angka 4 yang berbunyi : “penggunaan
lahan untuk parkir”.

e. huruf i angka 1 dihapus, dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka
5, angka 6, dan angka 7;
Huruf i angka 1 pada Pasal 4 Perda DIY No. 12 Tahun 2011 yang
dihapus berkaitan dengan urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian, dan persandian yang berbunyi : “penggunaan gedung
Wana Bhakti Yasa”.
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Penambahan huruf d pada angka 5, 6, dan 7

adalahsebagai

berikut :
5. sewa tanah dan bangunan;
6. sewa lahan; dan
7. penggunaan ruang di Badan Kepegawaian Daerah.
f.

huruf k angka 3 diubah; dan
Huruf k angka 3 pada Pasal 4 Perda DIY No. 12 Tahun 2011
berkaitan dengan urusan pertanian yang berbunyi :

“jasa

pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, pemeriksaan uji
pullorum pada pembibitan ayam (per ekor) di Balai Pengembangan
Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan”. Kemudian dalam
Pasal 4 Perda DIY No. 4 Tahun 2016, huruf k angka 3 dirubah dan
berbunyi : “pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan di Balai
Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan”.
g. huruf l ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2.
Huruf l ditambah 1 angka yaitu : “penggunaan tempat di Kawasan
Tahura Bunder dan Kawasan Hutan Lindung Mangunan”.
Dalam perkembangannya, penggunaan tempat di kawasan
Hutan Lindung Mangunan telah mengalami perubahan, yaitu tidak
lagi masuk pendapatan yang berasal dari retribusi daerah tetapi
masuk pada sumber pendapatan “lain-lain pendapatan yang sah”.
Hal ini dikarenakan sejak tahun 2017 pemanfaatan Hutan Lindung
di RPH Mangunan dilakukan dengan mengadakan perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga. Pemanfaatan hutan lindungan
Mangunan tersebut didasarkan pada Perjanjian

Kerjasama

Pemanfaatan Hutan Lindung di RPH Mangunan BDH Kulon Progo
Bantul Balai KPH Yogyakarta antara Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan DIY dengan Koperasi Noto Wono No. 625/00909 dan
No. 003/NW/MNC/I/2017.
Berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama tersebut, diatur
bentuk kerjasama sebagai berikut :
(1) Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama
berupa pengelolaan seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan
Lindung, meliputi potensi wisata alam, sarana wisata
alam, atraksi wisata, dan jasa layanan wisata.

51

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah seluruh aktivitas jasa lingkungan wisata
alam, meliputi wisata alam (studio alam, jelajah alam dll),
wisata budaya (pentas budaya, diskusi budaya, seminar
budaya
dll), wisata
pendidikan
(sekolah hutan,
pengenalan jenis tumbuhan, penelitian dll), wisata religi
(pengajian dll), wisata social (santunan anak yatim, orang
jompo, bantuan pendidikan, dll), wisata tradisi (nikah di
hutan, kenduri merti bumi, dll), wisata olahraga (tracking,
hiking, sepeda hutan, dll), wisata kuliner (kuliner di
hutan, paket menu tradisional, warung, dll), wahana
bermain (playground, rafting, dll), dan wisata spiritual
(petilasan bengkung, gunung kendil, dll).
(3) Kerjasama dilakukan dengan pola bagi hasil sesuai
kesepakatan kedua belah pihak.
(4) Bagi hasil yang dimaksud ayat (3) sebesar 25% untuk
Pemerintah Daerah dan 75% untuk Koperasi Noto Wono
terhadap seluruh kegiatan
sesuai dengan ayat (2)
tersebut di atas.
(5) Pihak Kedua dapat melakukan kerjasama dengan pihak
lain dengan izin Pihak Pertama.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa
pemanfaatan hutan lindung Mangunan diserahkan

kepada

Koperasi Noto Nowo sebagai sarana untuk lebih memberdayakan
masyarakat, dengan system bagi hasil, sebanyak 25% harus
diserahkan kepada Pemerintah Daerah DIY dan 75% untuk
Koperasi Noto Wono.
Dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tersebut diatur pula
mengenai hak, kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak.
Pihak Pertama yang dalam hal ini adalah Dinas Kehuatan dan
Perkebunan Pemerintah Daerah DIY berhak :
1)

Menerima kontribusi pendapatan dan laporan keuangan dari
Koperasi Noto Nowo setiap minggu sekali pada hari kerja,
melalui Balai KPH Yogyakarta.

2)

Besarnya kontribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
hasil pendapatan pemanfaatan Hutan Lindung.

3)

Menerima laporan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan
Hutan Lindung yang dilakukan oleh Pihak Kedua minimal
setahun sekali.
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4)

Mendapatkan dukungan Pihak Kedua dalam pemanfaatan
Hutan Lindung khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem
hutan.

5)

Memberi peringatan kepada Pihak Kedua apabila dalam
pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung tersebut terdapat
indikasi penyimpangan.
Selain mempunyai hak, Pihak Pertama juga mempunyai

kewajiban sebagai berikut :
1)

Menyediakan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan
jasa lingkungan wisata alam.

2)

Membantu fasilitasi pemanfaatan Hutan Lindung

yang

dilakukan oleh Pihak Kedua.
3)

Mengendalikan gangguan kerusakan hutan bersama Pihak
Kedua.

4)

Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama Pihak Kedua.

5)

Memberikan arahan dan pembinaan kepada Pihak Kedua.

6)

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pihak Kedua.
Pihak Kedua yang dalam hal ini adalah Koperasi Noto Wono

juga mempunyai hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama
tersebut. Pihak Kedua berhak :
1)

Melaksanakan pemanfaatan Hutan Lindung.

2)

Melaksanakan

penarikan

pendapatan

terhadap

seluruh

kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung meliputi :
Tabel 4
Tarif Pemanfaatan Hutan Lindung
1

2

Parkir Kendaraan
a. Sepeda Motor

Rp. 2000,- per kendaraan

b. Mobil

Rp. 5000,- per kendaraan

c. Bus

Rp. 20.000,- per kendaraan

Bea Masuk
a. Kawasan Hutan

Rp. 2000,- per orang

b. Panggung

Rp. 2500,- per orang

Sekolah

Hutan
c. Studio Alam

Rp. 2000,- per orang
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3

d. J elaj ah A l a m

Rp. 10.000, - per or ang

e. S e p e d a H u t a n

Rp. 10.000, - per or ang

f. Panjat T e bi n g

Rp. 15.000, - per or ang

Sewa :
a. P a n g g u n g

Sekolah

Hutan

4

-

Komersial

R p . 3.000.000, - per kegi at an

-

N o n komersial

R p . 1.000.000, - per kegi at an

b. T e mp a t

R p . 200.000, - per kegiatan

c. H a m m o c k

R p . 10.000, - per or ang

d. Flying fox

R p . 15.000, - per or ang

e. A ul a

Rp. 250.000, - per 4 j am

f. C a mp i n g G r o u n d

R p . 1 5 . 0 0 0 , - p er or ang/ har i

g. Rafting

R p . 3 5 0 .0 00, - per p e r a h u

h. W a r u n g

R p . 1 00 .0 00 , - per b ul an

D o ku me nt asi :
a.

Foto

session

dan

R p . 200.000, - per kegiatan

pre wedding

5

b. Video clip

R p . 250.000, - per kegiatan

c. Film Komersial

R p . 1.000.000, - per hari

T ari f J asa l a ya n a n y a n g
belum

tercantumakan

diat ur k e m u d i a

3)

Menerima kontribusi pendapatan sebesar 78% (tujuh puluh
lima persen)

4)

Mendapatkan dukungan Pihak Pertama dalam pemanfaatan
Hutan Lindung khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem
hutan.
Selain mempunyai hak, Pihak Kedua mempunyai kewajiban

sebagai berikut :
1)

Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama serta regulasi
yang berlaku.
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2)

Memberikan kontribusi pendapatan hasil pemanfaatan Hutan
Lindung sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada Pihak
Pertama melalui Balai KPH Yogyakarta setiap minggu sekali
pada jam kerja.

3)

Membayar PNBP sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

4)

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek
wisata.

5)

Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama Pihak Pertama.

6)

Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan minimal sekali
dalam setahun.

7)

Menyediakan karcis

retribusi

maupun

tanda

bukti

penerimaan lainnya.
8)

Melaksanakan penatausahaan dan penyusunan

laporan

keuangan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung.
9)

Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

10) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan,

kesopanan,

keindahan, dan kenyamanan pada lokasi wisata alam.
11)

Bersama-sama Pihak Pertama melakukan perlindungan dan
pengamanan terhadap kawasan dan potensi wisata alam yang
terdapat di dalamnya.
Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun

sejak ditandatangani para pihak dan dilakukan evaluasi 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun. Atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan dinyatakan baik, Perjanjian Kerjasama tersebut dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Berdasarkan sistem bagi hasil dala Perjanjian Kerjasama tersebut,
Pihak Pertama dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
Pemerintah Daerah DIY mendapatkan 25% dari hasil pemanfaatan
Hutan Lindung Mangunan tersebut. Dan 25% yang masuk ke
Pemerintah Daerah ini masuk dalam Lain-lain Pendapatan yang
sah dan tidak lagi masuk sumber pendapatan dari retribusi. Untuk
itulah, perlu dilakukan perubahan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l
angka dua yang berbunyi “Penggunaan tempat di Kawasan Tahura

55

Bunder dan Kawasan Hutan Lindung Mangunan”. Perubahannya
adalah

Hutan

Lindung

Mangunan

dihilangkan.

Dalam

perkembangannya untuk kawasan Hutan Bunder rencananya juga
akan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, dan
dari Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY juga akan
mendapatkan bagian sesuai dengan sistem bagi hasil yang
disepakati para pihak.

Yang menjadi bagian dari Pihak Dinas

Kehutanan dan Perkebunan DIY tersebut akan masuk Lain-lain
Pendapatan yang Sah. Jika demikian halnya, maka ketentuan
Pasal 4 ayat (1) buruf l angka 2 tersebut seyogyanya dihapus.

4.

Penambahan objek retribusi yang belum diatur dalam Perda DIY No. 4 Tahun
2016.
a.

Obyek

retribusi

Pemanfaatan

Barang

Milik

Daerah

Pada

Balai

Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan
Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Objek retribusi ini belum diatur dalam suatu peraturan daerah.
Penetapan

tarif

pemanfaatan

Barang

Milik

Daerah

Pada

Balai

Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan
Perikanan DIY, selama ini masih diatur dalam peraturan gubernur, yaitu
Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Tarif Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan
Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Padahal ketentuan tentang Tarif Retribusi mengharus diatur dalam Peraturan
Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 156 UU No. 28 tahun 2009 yang

menyebutkan bahwa “Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2016 tersebut
disebutkan bahwa pertimbangan diaturnya tarif pemanfaatan asrama dan
aula pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas
Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :
1) Pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas
Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat
bangunan asrama dan aula yang belum dioptimalkan pemanfaatannya;
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2) bahwa dalam pemanfaatan asrama dan aula tersebut memiliki potensi
untuk memberikan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.
Yang menjadi objek retribusi disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Gubernur DIY tersebut yang menyebutkan sebagai berikut :
“Objek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 meliputi pemanfaatan asrama dan/atau aula pada Balai
Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dari ketentuan tersebut jelas
menunjukkan bahwa objek retribusi dalam Peraturan Gubernur DIY
tersebut adalah Asrama dan Aula pada Balai Pengembangan Teknologi
Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Sedangkan yang menjadi subjek retribusi diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Gubernur DIY tersebut yang menyebutkan sebagai berikut :
“Subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah setiap orang yang memanfaatkan asrama dan/atau aula
pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan
dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Yang dimaksudkan “setiap
orang”

dalam

ketentuan

tersebut

adalah

pegawai/karyawan,

pelajar/mahasiswa, umum.
Mengenai besarnya tariff diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur
DIY tersebut yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Besarnya tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan
barang milik daerah dengan tarif per hari.
(2) Tingkat penggunaan barang milik daerah diukur berdasarkan banyaknya
peserta yang menggunakan asrama dan/atau aula.
(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. umum;
b. pegawai/karyawan; atau
c. pelajar/mahasiswa.
Sedangkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut menyebutkan bahwa :
57

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan
pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan
dengan biaya operasional dalam pengelolaan asrama dan aula.
(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Mengenai cara pembayaran retribusi diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Gubernur DIY tersebut sebagai berikut :
(1) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

harus dibayarkan langsung setelah penggunaan asrama dan/atau
aula selesai dilakukan; dan

b.

harus dilakukan secara tunai.

(2) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bulanan.
(3) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah secara bulanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling lambat tanggal
5 pada bulan berikutnya.
Berikut adalah tabel mengenai struktur dan besaran tarif pemanfaatan
asrama dan aula pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
dituangkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur DIY No. 96 Tahun 2016.
Tabel 5
Struktur dan Besaran Tarif
No.

Jenis Objek/Rincian Objek
A

B

Tarif

Keterangan

Penggunaan Asrama
1

Pegawai/karyawan per orang

6.000,00

Per hari

2

Pelajar/mahasiswa per orang

5.000,00

Per hari

3

Umum per orang

7.000,00

Per hari

Penggunaan Aula
1

Pegawai/karyawan per orang

150.000,00

Per hari

2

Pelajar/mahasiswa per orang

100.000,00

Per hari
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3

b.

Umum per orang

175.000,00

Per hari

Penambahan objek retribusi Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik
Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penambahan objek retribusi ini juga belum diatur dalam suatu
peraturan daerah, tetapi masih diatur dalam Peraturan Gubernur.
Penambahan objek retribusi ini diatur dalam Peraturan Gubernur DIY
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016
Tentang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan
Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Struktur dan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY
No. 79 Tahun 2016 tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6
Struktur dan Besaran Tarif
No.

Parameter Uji

A
1
2
3
4
5
6
7

Jasa
Jasa
Sarana
Pelayanan
(Rp.)
(Rp.)
Pengujian Air Bersih/Air Limbah/Air Permukaan
Aluminium Terlarut (A1)
29.000
11.000
Aluminium Total (A1)
32.000
13.000
Amoniak
14.000
6.000
Bau
3.000
1.000
Bakteri Koli Tinja
29.000
11.000
Bakteri Koli Total
29.000
11.000
Besi Terlarut
29.000
11.000

Total
(Rp.)

40.000
45.000
20.000
4.000
40.000
40.000
40.000

8

Besi Total

32.000

13.000

45.000

9
10
11
12
13
14

Daya Hantar Listrik (DHL)
Detergent (MBAS)
Fenol
Florida
Fosfat
Kadmium Terlarut

9.000
29.000
18.000
18.000
19.500
29.000

4.000
11.000
7.000
7.000
8.000
11.000

13.000
40.000
25.000
25.000
27.500
40.000

Keterangan

Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi
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15
16
17

32.000
16.500
32.000

13.000
6000
13.000

45.000
22.500
45.000

32.000

13.000

45.000.

19
20

Kadmium Total
Kalsium-Titrasi
Kebutuhan Oksigen Biologi
(BOD)
Kebutuhan Oksigen
Kimiawi (COD)
Kekeruhan
Kesadahan Total

11.000
14.000

4000
6.000

15.000
20.000

21
22
23
24
25

Klorida
Klorin Bebas
Krom Hexavalen
Magnesium-Titrasi
Mangan Terlarut

10.000
8.000
21.000
16.500
29.000

4.000
3.000
9.000
6.000
11.000

14.000
11.000
30.000
22.500
40.000

26

Mangan Total

32.000

13.000

45.000

27
28
29

29.000
32.000
11.000

11.000
13.000
4.000

40.000
45.000
15.000

30

Nikel Terlarut
Niken Total
Nilai Permanganat/Zat
Organik
Nitrat

13.000

5.000

18.000

31

Nitrit

13.000

5.000

18.000

32
33
34

Oksigen Terlarut (DO)
Ortho Posfat
pH

18.000
18.000
11.000

7.000
7.000
4.000

25.000
25.000
15.000

35
36

11.000
9.000

4.000
4.000

15.000
13.000

18.000

7.000

25.000

38
39
40
41

Padatan Total
Padanan Terlarut Total
(TDS)
Padanan Tersuspensi Total
(TSS)
Rasa
Seng Terlarut
Seng Total
Suhu

3.000
29.000
32.000
4.000

1.000
11.000
13.000
1.000

4.000
40.000
45.000
5.000

42
43
44

Sulfat
Sulfida
Tembaga Terlarut

19.500
25.000
29.000

8.000
10.000
11.000

27.500
35.000
40.000

18

37

Parameter Lingkup
Akreditasi

Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi

Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi

Parameter Lingkup
Akreditasi

Parameter Lingkup
Akreditasi

Parameter Lingkup
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45

Tembaga Total

32.000

13.000

45.000

46

Timbal Terlarut

29.000

11.000

40.000

47

Timbal Total

32.000

13.000

45.000

48

Warna

10.000

4.000

14.000

B
1
2

Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Roda 2 (R2)
11.000
Roda 4 (R4)
a. Bahan Bakar Solar
18.000
b. Bahan Bakar Bensin
14.000

4.000

15.000

7.000
6.000

25.000
20.000

Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi
Parameter Lingkup
Akreditasi

c. Penambahan objek retribusi bidang pekerjaan umum berkaitan dengan
“Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Atau Kekayaan
Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum Regional”.
Objek retribusi ini juga belum diatur dengan peraturan daerah, tetapi
masih diatur dengan peraturan gubernur, yaitu Peraturan Gubernur DIY
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang
Milik Daerah Atau Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, Dan Kabupaten Bantul Pada Balai Pengelolaan
Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pertimbangan dibuatnya Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017
tersebut adalah :
1) bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah atau
Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum Regional untuk wilayah Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pada Balai
Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai potensi terhadap
pendapatan daerah;
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2) bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan merupakan objek Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah;
3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah atau
Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pada Balai Pengelolaan
Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah
Istimewa Yogyakarta;
Berdasarkan

pertimbangan

tersebut

bahwa

pemanfaatan

dan

pendayagunaan Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah yang Tidak
Dipisahkan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional,
potensial untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. Namun karena
penetapan tarif pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah atau
Kekayaan Daerah dalam bentuk retribusi diharuskan dalam bentuk peraturan
daerah, maka sebelum peraturan daerah tersebut ada maka sementara
dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Dalam perkembangannya memang
tidak semestinya diatur dengan Peraturan Gubernur tetapi harus ditingkatkan
dengan Peraturan Daerah.
Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut lebih lanjut disebutkan
bahwa,
(1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam
pemungutan tarif atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang
milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam
penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul pada Balai
Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik
daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.
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Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, Peraturan Gubernur
tersebut dibuat dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas
pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM), karena bentuknya bukan sebagai retribusi maka dimasukkan sebagai
“objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.
Berkaitan dengan objek retribusi diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Gubernur tersebut sebagai berikut :
(1) Objek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
yaitu hasil produksi atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul,
berupa air curah yang telah diolah terlebih dahulu sesuai baku mutu
yang dipersyaratkan.
(2) Subjek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
yaitu PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan
PDAM Kabupaten Bantul yang menggunakan air curah yang telah
diolah terlebih dahulu sesuai baku mutu yang dipersyaratkan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi
objek pendapatan adalah hasil produksi atas fasilitas yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul,
berupa air curah yang telah diolah terlebih dahulu sesuai baku mutu yang
dipersyaratkan. Sedangkan yang menjadi subjek pendapatan adalah PDAM
Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Kabupaten Bantul.
Mengenai tariff pemanfaatan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur
tersebut sebagai berikut :
(1) Tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan
SPAM Regional Kartamantul merupakan penjualan hasil produksi
daerah berupa air curah yang dihasilkan untuk setiap M3 (meter
kubik) sebesar Rp.2.250,00 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh
Rupiah).
(2) Tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan
SPAM Regional Kartamantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara
Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul dengan
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Energi Sumber Daya Mineral.
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(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tarif pemanfaatan
telah ditentukan yaitu penjualan hasil produksi daerah berupa air curah yang
dihasilkan untuk setiap M3 (meter kubik) sebesar Rp.2.250,00 (Dua Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dalam ketentuan menghendaki supaya
dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif pemanfaatan berupa penjualan
hasil produksi daerah berupa air curah yang dihasilkan untuk setiap M3
(meter kubik) sebesar Rp.2.250,00, tetapi tidak ditentukan berapa tahun perlu
dilakukan peninjauan kembali, padahal dalam UU No. 28 Tahun 2009
menghendaki peninjauan kembali terhadap tarif pemanfaatan adalah setiap 3
(tiga) tahun sekali.

d. Penggunaan sebagian bangunan milik daerah yang terletak di Komplek
Kepatihan Danurejan Yogyakarta.
Sebagian bangunan milik daerah yang terletak di Komplek Kepatihan
Danurejan Yogyakarta disewakan untuk pihak lain dengan ketentuan sewa.
Hal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 82/KEP/2017 tentang Harga Sewa Sebagian Milik Daerah Yang
Terletak di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.
Dengan Keputusan Gubernur DIY tersebut menetapkan harga sewa
sebagai berikut:
Tabel 7
Harga Sewa Barang Milik Daerah
No.

1
2
3
4

Lokasi

Penyewa

Wanto
Suprayogi
Bendhot
Ruang di Lantai 1 Gedung Unit IX
Purbohandaru
Ruang di Lantai Basement Gedung Mugiyo/
Mugihartono
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung Sadiyem
Ruang di Lantai 1 Gedung Unit 1

Peruntukan

Usaha
Fotocopy
Usaha
Fotocopy
Usaha
Minuman
Usaha

Harga Sewa
per tahun
(Rp.)
7.500.000
7.500.000
3.000.000
3.000.000
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5
6
7
8
9

10
11

Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga
Ruang di Lantai Basement Gedung
Kantor Santel & Rumah Tangga

Subhci
Suprihatin
Dian Suryani
Kasinem
Sri Mulyani

Tumi
Much. Arifin

Minuman
Usaha Soto

3.000.000

Usaha
Makanan
Usaha
Makanan
Usaha
Makanan
Usaha
Makanan dan
Minuman
Usaha Bakso

3.000.000

Usaha
Makanan
(Ayam
Goreng)

3.000.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000

e. Penyelenggaraan Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pada
Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta.
Beberapa alat inovasi baru yang merupakan hasil produksi Balai
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta dijual
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diatur dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak
Dipisahkan Pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Pertimbangan dilakukannya penjualan produk Balai Pengembangan
Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut :
1) bahwa Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa
Yogyakarta telah memproduksi beberapa alat inovasi baru yang
berpotensi memberikan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2) bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
kewenangan dalam penyelenggaraan pendapatan dari hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain65

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah.
Subjek, objek dan jenis pendapatan diatur dalam Pasal 1 Peraturan
Gubernur DIY tersebut sebagai berikut :
(1)

Subyek pendapatan daerah adalah pembeli alat tepat guna yang
dihasilkan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2)

Obyek pendapatan daerah adalah alat tepat guna yang dihasilkan
oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah
Istimewa Yogyakarta.

(3)

Jenis pendapatan daerah adalah jenis pendapatan daerah dari
penjualan alat tepat guna pada Balai Pengembangan Teknologi
Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prinsip dan sasaran diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut
sebagai berikut, “Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif
didasarkan pada keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan
biaya produksi dalam proses pembuatan alat tepat guna”. Sedangkan
pemungutan pendapatan penjualan alat-alat tersebut diatur dalam Pasal 4
Peraturan Gubernur tersebut sebagai berikut :
(1)

Pemungutan pendapatan penjualan alat tepat guna tidak dapat
diborongkan.

(2)

Kegiatan pemungutan dari penjualan alat tepat guna harus
dibayarkan

langsung

setelah

transaksi

penjualan

selesai

dilakukan.
(3)

Pembayaran pembelian alat tepat guna dilakukan secara tunai.

(4)

Pembeli alat tepat guna diberikan tanda bukti pembayaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Besaran tarif penjualan alat-alat yang merupakan hasil produksi Balai
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
dilihat pada table berikut :
Tabel 8
Besaran Tarif Penjualan Alat
No. Objek/Rincian Objek Pendapatan
Daerah
Alat Tepat Guna Baru
1
Mixer/pengaduk pellet

Tarif
(Rp.)
7.500.000

2

Pencetak Pelet

11.000.000

3

Oven Pelet

9.000.000

4

Conveyer

12.000.000

5

Alat Pencetak Comblok

17.500.000

6

Mixer Cake

6.000.000

7

Alat Pembuat Slondok

12.000.000

8

Alat Penghancur Sampah

8.000.000

9

Mesin Pembelah Kelapa

6.500.000

10

Alat Pemotong Rambak Uk. Besar

8.000.000

11

Alat Pemotong Rambak Uk. Kecil

5.500.000

12

Mesin Kulit Rempela

8.500.000

13

Mesin Pencukil Kelapa

8.500.000

14

Pembelah Bahan Tusuk Sate

7.500.000

15

Mesin PembuatTusuk Sate

7.500.000

16

Alat Penyuwir Daging Abon

4.000.000

17

Alat Pembakar Sate Elektrik

4.500.000

18

Alat Cetak Kancing Batok Kelapa

3.500.000

Keterangan

Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
Usulan Alat Tepat
Guna Baru
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19
20

Pemasta Biji Coklat/Kakao (Bolt
Milk)
Alat Pengasap Ikan/Smoke House

12.500.000

Usulan Alat Tepat
Guna Baru

5.500.000

Usulan Alat Tepat
Guna Baru

Pemungutan tarif pemanfaatan penjualan alat tepat guna pada Balai
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta ini
merupakan jenis retribusi seperti yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 28
Tahun 2009. Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009 tersebut terbunyi :
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanfaatan penjualan alat tepat guna
pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa
Yogyakarta tersebut adalah salah satu jenis retribsui seperti yang diatur dalam
Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009 yaitu termasuk jenis retribusi pada huruf k
Pasal 127 UU No. 29 Tahun 2009 tersebut yaitu Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah. Atas dasar hal itulah seharusnya merupakan retribusi yang
perlu dimasukkan dalam Peraturan Daerah DIY yang mengatur retribusi.

5.

Ketentuan Pasal 18 huruf a ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di bidang:
a. urusan ketenagakerjaan yang meliputi:
1. penggunaan asrama di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
2. penggunaan tempat di Asrama Buruh Ledok Code;
3. penggunaan aula, gedung dan paviliun di Balai Istirahat Karyawan
Kaliurang;
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4. penggunaan gedung dan kamar di Balai Istirahat Pegawai “Sri
Hargono” Kaliurang; dan
5. penggunaan asrama di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas.
b. urusan penanaman modal yang meliputi:
1. penggunaan mess Pemerintah Daerah di Jl. Pedati Nomor 116,
Jakarta Timur; dan
2. penggunaan mess Pemerintah Daerah di Jl. Diponegoro Nomor 52
Menteng, Jakarta Pusat.
c. urusan pekerjaan umum meliputi: pemakaian mess kaliurang.
d. urusan kehutanan meliputi: pemakaian mess erlangga.
Terhadap ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tersebut
hingga saat ini masih sama, belum ada penambahan terhadap pbjek Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa dalam prakteknya. Sehingga Pasal 18
tersebut tidak perlu dirubah dan tidak ada penambahan objek-objek yang baru.
6.

Penambahan 1 bab tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
BAB VIIIA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 44A
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas
setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 44B
(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat
khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 44C
Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau badan
yang menggunakan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 44D
Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44E
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Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa di
setiap jenis penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.
Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi
Pasal 44F
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi adalah untuk mendapatkan 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.
Pasal 44G
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja dan
potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang
termasuk dalam lingkup pelayanan tempat khusus parkir.
b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak
langsung.
c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan
belanja tersebut.
d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara
proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan
pelayanan tempat khusus parkir; dan
e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c ditetapkan dengan cara membagi belanja
dengan potensi pengguna Jasa.
(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Ketentuan Pasal 44A s.d 44G Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016
tersebut, telah menambahkan retribusi jasa parkir yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 dan Perubahan Pertama
Peraturan Daerah tersebut. Dengan diaturnya ketentuan tersebut,
seluruh pemungutan tarif untuk jasa parikir seharusnya mendasarkan
pada

ketentuan tersebut,

akan

tetapi

dalam

perkembangannya

pemungutan tarif diatur dalam peraturan lain misalnya dalam bentuk
Peraturan Gubernur. Contohnya adalah Peraturan Gubernur DIY No.
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20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No.
82

Tahun

2016

Tentang

Penyelenggaraan

Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan

dan

Pada Dinas Perhubungan DIY.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur mengenai Besaran Tarif
Fasilitas Parkir Kendaraan untuk kendaraan umum dan kendaraan
pribadi di Terminal dan hasil pemanfaatan fasilitas parkir kendaraan di
terminal termasuk dalam sumber pendapatan “Lain-lain pendapatan
yang sah”.

6.

Penghapusan objek-objek retribusi tertentu
Dalam perkembangannnya, objek-objek retribusi yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2016 tidak
lagi layak untuk dijadikan sumber pendapatan karena pemasukan dari
objek retribusi tersebut terlalu kecil. Objek-objek retribusi yang perlu
dihapuskan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Objek retribusi yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah
Provinsi DIY No. 4 Tahun 2016 yaitu penjualan produksi di Balai
Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) berupa getah pinus. Dalam
perkembangannya, penyadapan getah pinus telah berhenti, karena
lokasi lebih difokuskan pada pengembangan sebagai daerah wisata,
sehingga pemungutan tarif penyadapan getah pinus

yang

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4
Tahun 2016 perlu dihapuskan.
b. Objek

retribusi

Penggunaan

Ruang

untuk

Pelayanan

Diklat/Pelatihan di Balai Laboratorium Kesehatan seperti yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun
2016 perlu dihapuskan, karena dalam perkembangannya Balai
LAboratorium (BALABKES) berubah menjadi Badan

Layanan

Umum Daerah (BLUD). Perubahan BALABKES menjadi BLUD,
menyebabkan penggunaan ruang di BALABKES bukan termasuk
retribusi jasa usaha tetapi retribusi jasa umum. Sehingga
ketentuan tersebut tidak relevan lagi dan perlu dihapuskan.
c.

Objek retribusi pada Badan Diklat yang terdapat dalam Lampiran
Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2016 yaitu lahan parkir pada
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Badan Diklat perlu dihapuskan, karena lahan parkir tersebut telah
dipenuhi oleh kendaraan milik karyawan pada Badan Diklat.
Ruang dalam lahan parkir di Badan Diklat yang diperuntukkan
untuk umum sangat kecil bahkan sering tidak ada, sehingga
pemasukan dari kendaraan yang parkir di Badan Diklat menjadi
sangat kecil. Atas dasar hal itulah, lahan parkir pada Badan Diklat
tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan perlu dihapuskan.
Demikian juga dengan sewa kantin pada Badan Diklat perlu
dihapuskan.
d. Objek retribusi berupa Penggunaan/penyewaan gedung di PIP2B
urusan Pekerjaan Umum yang tercantum dalam

Lampiran

Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2016 diusulkan untuk
dihapuskan karena sudah tidak layak untuk dijadikan sumber
pendapatan bagi daerah.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
2. Pertimbangan-pertimbangan Perubahan Peraturan Daerah
Perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan berikut :
a. Pertimbangan Filosofis
Indonesia merupakan Negara Hukum

Kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum
kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara
Hukum Kesejahteraan, sesuai dengan Pembukaan UUD Negara
RI 1945 Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila khususnya sila
kelima yaitu mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Negara

memerlukan modal dalam menjalankan roda pemerintahan dan
pembangunan.
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Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya

dilakukan

oleh

kementerian

negara

dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Untuk

membiayai penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di daerah maka memerlukan pendapatan yang di
antaranya berasal dari Retribusi Daerah. dalam

rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Di Daerah Istimewa
Yogyakarta semakin banyak potensi kekayaan daerah yang
dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah. Terhadap potensi

pemanfaatan

kekayaan daerah perlu pengaturan lebih dalam

bentuk

peraturan daerah sehingga tarif pemanfaatannya mendatangkan
keuntungan dan meningkatkan sumber pendapatan bagi daerah
tanpa membebani pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain
pemanfaatan kekayaan daerah harus didasarkan
keadilan

dan

dapat

dipergunakan

untuk

prinsip

memujudkan

kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, ada sumber –sumber pendapatan dalam bentuk
retribusi daerah yang sudah dituangkan dalam peraturan,
namun dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan keuntungan
atau

pemasukan

yang memadai

kepada daerah,

tetapi

sebaliknya malah membebani pihak-pihak tertentu. Dalam
keadaan yang demikian maka terhadap objek-objek retribusi
tersebut dapat dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan
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p e r k e m b a n g a n y a n g t er j adi s a a t i ni , d a n t i d a k l a y a k l a gi u n t u k
d i k e n a k a n tarif u n t u k p e m a n f a a t a n n y a .
b. Perti mbangan Sosiologis.
P e r k e m b a n g a n m a s y a r a k a t t el a h b e r g e r a k b e gi t u c e pat .
S e i r i n g d e n g a n k e m a j u a n e k o n o m i d i se t i a p d a e r a h , m a k a
banyak

sekali

m e n d a t a n g ka n

objek-objek
ke u n t u n ga n .

yang

dij adi kan

usaha

dan

Demikian

j uga

ke ka y a a n

yang

di mi l i ki d a e r a h d a l a m p e r k e m b a n g a n n y a b er pot e nsi b e s a r u n t u k
dij adi kan o b j e k -o b j ek u s a h a y a n g m e n d a t a n g k a n k e u n t u n g a n
b a g i m a s y a r a k a t . S e l a i n i t u j u g a b a n y a k o b j e k -o b j e k k e k a y a a n
daerah

yang

dapat

di manfaatkan

oleh

mas yarakat

untuk

ber bagai kegi at an -kegiatan.
D al a m perkembangannya,
b a n ya k

o b j e k -o bj e k

pot ensi

untuk

ke ka y a a n

di ma n f a at ka n

hal tersebut me n ye ba b ka n
d ae r ah

oleh

yang

d i ma ks i ma l ka n

mas yar a kat .

O b j e k -o bj e k

t er seb ut d i a n t a r a n ya a d a l a h :
1)

Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas
Perhubungan DIY yaitu pemanfaatan terminal, yaitu meliputi
pemanfaatan fasilitas jalur angkutan umum, fasilitas parkir
kendaraan, fasilitas kegiatan usaha untuk masyarakat umum, fasilitas
kamar kecil, dan fasilitas kebersihan.

2)

Pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

meliputi

:

Kompleks Stadion Mandala Krida, Kompleks GOR Amongraga,
Area Parkir GOR Amongraga, Sirkuit BMX Youth Centre.
3)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Balai Pengembangan
Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pemanfaatan asrama dan aula
pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas
Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum
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dioptimalkan. Terhadap penggunaan asrama dan aula tersebut
dikenakan tarif per hari.
4)

Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Badan
Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Tarif pemanfaatan
dikenakan untuk Pengujian Air Bersih/Air Limbah/Air Permukaan
dan Uji Emisi Kendaraan Bermotor.

5)

Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah atau
Kekayaan

Daerah

yang

tidak

dapat

dipisahkan

dalam

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Yang dikenakan tarif pemanfaatan adalah hasil produksi atas fasilitas
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
SPAM Regional Yogyakarta Sleman Bantul berupa air curah yang
telah diolah dahulu sesuai baku mutu yang dipersyaratkan.
6)

Penggunaan sebagian bangunan milik daerah yang terletak di
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dengan menyewakan
sebagian bangunan milik daerah tersebut kepada pihak lain untuk
usaha fotocopy, usaha minuman, dan/atau usaha makanan.
Selain penambahan objek-objek baru yang dikenakan tarif

pemanfaataan objek tersebut, dalam perkembangannya terdapat
perubahan terhadap yang telah diatur dalam Peraturan Daerah
DIY No. 4 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (1) Huruf l angka 2
Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2016

menyebutkan,

“Penggunaan tempat di Kawasan Tahura Bunder dan Kawasan
Hutan Lindung Mangunan”.
Dalam perkembangannya, penggunaan tempat di kawasan
Hutan Lindung Mangunan telah mengalami perubahan, yaitu
tidak lagi masuk pendapatan yang berasal dari retribusi daerah
tetapi masuk pada sumber pendapatan “lain-lain pendapatan
yang sah”. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2017 pemanfaatan
Hutan

Lindung

mengadakan

di

RPH

perjanjian

Mangunan

kerjasama

dilakukan

dengan

pihak

dengan
ketiga.

Pemanfaatan hutan lindungan Mangunan tersebut didasarkan
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pada Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung di RPH
Mangunan BDH Kulon Progo Bantul Balai KPH Yogyakarta
antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dengan Koperasi
Noto Wono No. 625/00909 dan No. 003/NW/MNC/I/2017.
c. Pertimbangan Yuridis.
Pengaturan mengenai jenis, objek dan tarif retribusi harus
diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 155
UU No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut .
(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku
surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur
ketentuan mengenai:
a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c.

cara mengukur
bersangkutan;

tingkat

penggunaan

jasa

yang

d.

prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi;

e.

struktur dan besarnya tarif Retribusi;

f.

wilayah pemungutan;

g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembayaran;
h. sanksi administratif;
i.

penagihan;

j.

penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

k. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur
ketentuan mengenai:
a. Masa Retribusi;
b.

pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau
sanksinya; dan/atau

c.

tata cara penghapusan
kedaluwarsa.

piutang

Retribusi

yang

(5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib
Retribusi.
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(6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam
Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu
disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa

pengaturan retribusi diharuskan dengan bentuk Peraturan
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pembuatan

peraturan

mengenai retribusi memenuhi rasa keadilan dan memberikan
manfaat selain pemasukan bagi daerah juga kesejahteraan
masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan jika pengaturannya dalam
bentuk peraturan daerah, karena pembuatan peraturan daerah
melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat, sehingga diharapkan
pengaturannya mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan
dari semua stakeholder khususnya kepentingan masyarakat.
Namun

dalam

perkembangannya

pemungutan

tarif

pemanfaatan objek-objek kekayaan daerah belum diatur dalam
bentuk peraturan daerah. Hal ini bisa lihat dalam tabel berikut.
Tabel 9
Pengaturan Pemanfaatan Objek Kekayaan Daerah
No.

Objek Pemanfaatan

1

Pemanfaatan Fasilitas Terminal

2

Pemanfaatan barang milik daerah pada
Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
Pemanfaatan barang milik daerah pada
Balai Pengembangan Teknologi Perikanan
Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan
DIY
Pemanfaatan dan Pendayagunaan barang
milik daerah pada Badan Lingkungan
Hidup DIY
Pemanfaatan dan pendayagunaan Barang
Milik Daerah atau Kekayaan Daerah yang

3

4

5

Jenis Peraturan
Peraturan Gubernur
DIY No. 20 Tahun 2017
Peraturan Gubernur
DIY No. 8 Tahun 2018
Peraturan Gubernur
DIY No. 96 Tahun 2016

Peraturan Gubernur
DIY No. 79 Tahun 2016
Peraturan Gubernur
DIY No. 13 Tahun 2017
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6

7

berkaitan d e n ga n S i st e m Penyel en ggar aan
Air Minum (SPAM) Regional
Penyelenggaraan Penjual an K e ka ya a n
Daer ah Y a n g T idak Dipisahkan Pada Balai
Penge mban gan Teknol ogi T epat G un a
Daerah Isti mewa Yogyakarta.
P e n g g u n a a n s e ba gi an b a n gu n a n mi l i k
daerah ya n g terletak di K o mp l e k K epat ihan
Danurej an Yogyakart a

Peraturan Gubernur
D a e r a h Is t i me w a
Yogyakarta Nomor 92
Tahun 2016
Keputusan Gubernur
D IY No. 82/KEP/2017

Pemanfaatan barang milik daerah atau kekayaan daerah
tersebut beserta tarif pemanfaatannya diatur dalam

bentuk

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tidak sesuai dengan
yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2009, di mana dalam
undang-undang tersebut menghendaki pemanfaatan barang milik
daerah atau kekayaan daerah tersebut beserta tarif pemanfaatannya
dalam bentuk peraturan daerah.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik
pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, maka

tim

evaluasi Peraturan Daerah tersebut memberikan rekomendasi
sebagai berikut :
a. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi DIY
No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Revisi yang yang dilakukan terkait dengan adanya penambahan
objek-objek retribusi yang telah dilaksanakan dalam praktek dan
baru diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur DIY atau dalam
bentuk Keputusan Gubernur DIY. Pengaturan pemungutan tarif
pemanfaatan barang milik daerah atau kekayaan daerah tidak
tepat kalau dengan Peraturan Gubernur atau

Keputusan

Gubernur, tetapi harus dengan Peraturan Daerah dan dapat
dimasukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY

yang

mengatur retribusi jasa usaha. Selain itu, karena adanya
beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4
Tahun 2016 yang perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan
hasil pemungutan pemanfaatan barang milik daerah

atau
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kekayaan daerah yang sangat sedikit bahkan tidak

ada

pemasukan sama sekali. Ada Pasal yang perlu dihapuskan
karena objek retribusi telah menjadi kewenangan pihak ketiga
karena adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Pemerintah Daerah DIY dengan Koperasi Noto
Wono.
b. Rekomendasi yang diajukan adalah revisi Peraturan Daerah
Provinsi DIY No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha. Hal ini didasarkan alasan bahwa perubahannya tidak
mencapai 50% dari keseluruhan materi/substansi Retribusi Jasa
Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta dengan
perubahannya. Karena perubahan yang terakhir diatur dengan
Peraturan Daerah Provinsi DIY 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2011
tentang

Retribusi

Jasa

Usaha,

maka

perubahan

yang

direkomendasikan ini adalah dengan bentuk Peraturan Daerah
Provinsi DIY tentang Perubahan Ketiga Peraturan

Daerah

Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi JAsa Usaha.
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BAB IV
PENUTUP

Pemanfaatan barang milik daerah atau kekayaan daerah dapat
dimaksimalkan potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pemanfaatan barang milik daerah atau kekayaan daerah dapat
dimaksimalkan potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun
2011 jo Peraturan Daerah Provinsi DIY No. Jo Peraturan Daerah Provinsi
DIY No. 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Provinsi DIY No. 2 Tahun 2011.
Dalam perkembangannya, pengaturan dan pelaksanaan Retribusi
Jasa Usaha telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak
muncul objek-objek baru retribusi yang belum diatur dengan Peraturan
Daerah tetapi telah dilaksanakan dan diatur dengan Peraturan Gubernur
DIY dan Keputusan Gubernur DIY. Pengaturan dengan Peraturan
Gubernur DIY dan Keputusan Gubernur DIY tersebut tentu saja tidak
tepat, sehingga perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan
Daerah

Provinsi

DIY

No.

2

Tahun

2011

untuk

mengakomodir

perkembangan yang terjadi tersebut.
Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa
Usaha telah mengalami perubahan dua kali, perubahan yang terakhir
adalah Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2016, maka untuk
perubahan yang ketiga dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
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