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RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

DEI{GAN MHMAT TUI.IAN YANG MAI-IA ESA

BUPATI KARANGAN\TAR,

Menimbang

Mengingat

: ir. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaarr pembangurran

daerah, perlu adanya usaha-usaha peningkahn pendapatan

daerah;

b. bahwa untuk menggali pendapatan daeralr di bidang pendaftaran

gudarrg perlu nrengatur tarif retribusi;

r;. bahwa untuk maksud tersrabut huruf a, dan b perh.r diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nonnor 13 
'l'ahun 

1950 tentang Pembentukan

Daerah-daorah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Tahun 1950 l'lomor 42);

Undatrg-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang f)enetapan

Peraturan Penrerintah Pengganti tJndang-undang ,Nomor 5

Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 l'ahun.

.1960 Peraturan Pemerintah 'Tahun 1960 tentang Pergudangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nornor 31

Tambahan Lembararr Negara Republik lndonesia Nomor 54 );
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tontang Pajak Daerah

dan Retribusi Daorah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nonror 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3685 ), sobagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor U Tahun 2000 (Lembaran Negara

:1 .

2 .

3.
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4. Undang-undang Nonror 22 Tahun 1999 tentlng Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1999

Nonnor 60, Tambahan L,ornbaran Negara Republik lndonesia

. .Mmor 3839);

5. Undang:undang Nomor 25 Tahun 1999 tenhng Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (l-embaran

Nogara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6 Perahrran Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tontang Retribusi

Daerafr (Lembaran l' legara Repubtik Indonesia Tahun .2A01
l,lomor 119, Tambahan Lembaran llegara Republik Indonesia

l,Jomor 4139);

7. Koputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentarrg Tehrritl

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan darir Bentuk

Ftancangan Undang-undang, Rancangarr Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden;

L Poraturan Daerah Tingkat ll Kabupaten Karanganyar Nomor 7

Tahun 199O tentang Penyidilc Pegawai Negeri Sipil di

Linglcrngan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingtiat ll

Karanganyar (Lombaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il

l (aranganyar Tahun 1991 Nomor '10 Sori  D Nornor 49).

Derrgan persetujuan

DEWAN PERI/VAKILAN RAKYAT DAER.AH I(ABIJPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSI(F.N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI TANDA D,qFTAR, GUDANG

Paraf : I_T-



BAB I

KETENTUAN UI,IUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud clengan :
a. Daerah adalalr Kabupaten Karanganyar;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Karanganvar;
d. PeJabat yang ditunjuk adalah pegawai dinas yang diberi tugas rJi bidang Retribusi

'[anda 
Daftar Gudang sesuai dengan peraturan perundang:undangan yang

berlaku;

e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan

Kontanditer, Perseroan lainnya, Badan tJsaha Milik Nogara atau Daerah dengan
nama dan berrtuk apapun, Persekutuan, Perkl.rmpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tehp serta Bentuk Badan Usaha lalnnya;

f. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergeruk yang dapat ditutup dengan tujuan
tidak untuk dil<unjungi oleh umum melalnkan untuk dipakal khusus sebagai
penyimpanan barang-barang porniagaan;

g. Tanda Daftar Gudang )/ang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang
diberikan kepiada sertiap Orang Pribacli atau Badan yang telah rnelakukan
pendaftaran g;udang sosuai dongan peruntukannyg dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. Porubahan TUG adalah kogiatan dalam perusanaan dan atau gudang ),ang dapat
mengakibatkan torjadinya perubahan yang meliputi perubahan nama porusahaan,
alamat porusatlraan, nama pemilik dan atau penguasa gudang, alamat p rmilik dan
atau ponguasa grrdang, lokasi gudang, luas gudang, jenis barang dagar,rgan yang
disimpan, sehingga tidak sesuai ragi dongan yang tercantum dalam TDG;

i. Penggantian :l'DG adaiah kegiatan penorbitan TDG baru sebgai pengganti TDG
yang telah ditorbitkan, karena hilang dan atau rusak:

i. Fondaftaran ulang TDG aclalah kegiatan perrdaftaran ulang TDG yang tblah
berakhir mnsa borlakunya, untuk mernperolehTDG baru.
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k. Pembal'rar,'uan TDG adalah kegiatan penerbitan TDG baru sebagai penyesuaian
dongan Pei'aturan Daerah ini, untuk r;renggantikan TDG yang telah diterbilkan
sebelum diborlakukan peraturan Daerah ini;

I ' Pernbekuan TDG adalah penghentian sementara solurulr koglatan dl gudang
sebagal akibat o:ari'fesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang difakukan
ofeh perusahaan atau pedagang yang berkaitan c]engart penylmpanbn barang
dagangan di gu<iang yang dirniriki dan atau dikuasainya ;

m' Pencabutan TDG adalah penghontian seluruh kegiatan d! gudang karena terbukti
malakukan kesalahan, kefalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh
perusahaan atau pedagang yang bericaitan dengan penyimpanan barang
dagangan di gucihng yang dimiriki dan atau dikuasainya;

n' Penutupan gudang adatah perorangan atau baoan yang sudalr tidak lagi
memanfaatkan gudang sesuai dengan fungsinya atas permintaan sendiri dan atau
karena perniliknya meninggal dunia atau karerra nrenghentikan seli.rruh kegiatan
usahanya;

o' Surat Keterangan Petryimpanan Barrang yang selanjufnya disingkat SKPB adalah
surat koterangan untuk dapat nrelakukan penyimpanan barang di gucang, lebih
dari 3 (tiga) bulan untuk ienis barang tertentu dl luar kobutuhan pokok masyarakat,
y'ang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan reratif lebilr
lama; ,

p' Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi claorah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta Inengumpulkan buicti dan
dengan bukti itu mombuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi sorta nnenernukan tersangkanya;

q' Wajib retribusi adalah orang pribacll atau badan yang menurut peraturan
perundang'undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau penrotong retribusi;

t' Masa retribusi adatah suatu jangka walctu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib rehibusi untuk melaksanakan pombayaran retribusi;

s' Surat Ketetapan Reiribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi:
tietribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin usaha atau jasa kepatla o.(qng
atau badan dalam nrelakukan kegiatan perr.rsahaan;
Tarif Retribusi adalah ponetapan bosarnya biaya retrubusi perijinan tertentu;u.
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V.

w.

Surat Tagihan Retribusi Daorah yang selanjutnya disinglcat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

atau dendtr;

Retribusi perijinan tortentu adalah retribusl atas kogiatan terten'tu dalam rangka

pemberian ilin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pomanfaatan ruang, penggunaan sumber dayer alam, barang, prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna rnelindungi kepentingan umum darr menjaga

kelestarian ling kungan ;
Obyek Retribusi adalah berbagai jerris Jasa tertentu yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaterr Karanganyar.

BAB I!

KETENTUAN TANDI\ DAT.:TAR GUDANG

Bagian Kesatu

lzln

Pasal 2

Setlap orang pribadi atau badan yang mernillki atau m€nguasal gudang yang

berkeduduken di wllayah daerah, wajib menCaftarkan gudangnya untuk memperoleh

TDG dari Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.

v.
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Bagian Ketiga
Masa Berlakunya TDG

Pasal 4
(1) TDG betlaku selama fungsi gudang ticlak berubah penggunaannya dan pemilik dan

atau penguasa gudang masih menjarankarr kegiatan usahanya. '

(2) Pemilik dan atau pengttasa gudang, wajib melaksanakan pendaftaran ulang TDG
sekali dalarn 5 (lima) tahun

Bagian Keempat

Pengecua!ian

Pasal 5
Gudang yang dikecualikan pendaftarannya untuk rnempelrleh TDG aclalah :
a. gudang yarrg dikuasai oleh penguasa petabuhan atau bandar udara;
b. gudang yang dikuasai oreh pengerora Kawasan Borikilt:
c' gudang yanE clikuassi oteh pomerlntah yang p€nggunaannya untuk kepentingan

dinas.

Bagian Kelima

TDG Hilang atau Rusali

pasal 6
Pemilik atau ponguasa gudang yang telah memiliki TDG dan clikemu,lian frari
ternyata hiiang dan atau rusal<, lvajib nrengajukan permohonan penggantian TDG.
Tata cara dan Persvaratan Pengajuan Penggantian TDG sebagainrana dlmaksud
ayat (1) Pasal irri diatur lebih lanjurt oloh Bupati.

Bagian Keenaln
perubahan TDG

.Pasal 7
(1) Pemilik dan penguasa gudang clalam hai metakukan perubahan sehingga tidak

sesuai lagi dengan TDo yang dinril ikiwajib mongajukatn perubahan TDG.
(2) Tata cara dan Persyaratan Ferubahan TDG sebagaimana ,Jimar<sud ayat (2)

Pasal ini cjiatur lebih lanjut oloh Bupati.

(1 )

(2)
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(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujun

Pendaftaran Ulang TDG

Daram har rDG vrrs diperoteh ;;ti:r"khir nrasa bertakunya sebasaimana

dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemilik darr ataru penguasa-gudang wajib

melakukan Pendaftaran ulang kepada Bupati.

Permohonan pendaftaran ulang TDG sobagairnana dlmrrksrrcl Ayat (1), Pasal ini

dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakurnya berakhir

paling lama 5 (lima) I'rari karja terhitung sojak diterimanya sutat permohonan

pendaftaran ttlang, Bupati rnajib menerbitkan TI'JG.

pemilik dan atiau p6nguasa gudang yang talah mernilikl I-DG yang setelah 3 (tiga)

bulan sejak berakhirnya masa berlaku l'DG, belum atau tidak mongajukarr

pendafataran ulang sebagaimana tJimaksud Ayat (2) Pasal ini, diperlakukan sama

sebagai pemohon baru.

Tata cara clan Persyaratan Pendaftaran Ulang TDG sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini Jlatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian KedelaPan

Pembaharuan TDG

Pasal 9

(1) pemilik ,Jan atau penguasa gudang yang telah rnenriliki 'fDG sebagaimana

sebelurn ditetapkannya Peraturan Daerah ini walib mengajukan perntohonan

pembaharuarr TDG kePada BuPati.

(2) Jangka waktu pernbaharuan TDG sebagairnana dimaksud Ayat (1) Pasal ini

a.dalah 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah iniditetapkan.

(3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya perrnohonan

Pembaharuan TDG Bupati wajib menerbitkan TDG.

(4) pemilik dan atau penguasa gudang yang setslah 2 (dua) tahun bolum dan atau

tidak mengajnrkan p6rmofronan TDG sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini

diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

(4)

(s)
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(5) Tata cara dan persyaratan pengajuan pembaharuan
dimaksud ayet (1 l pasal ini diatr-rr lebih lanjut otslr tsupati.

TDG sebagaimana

Bagian Kesembilan

Pombekuan TDG

Pasal 10
(1) Pemilik dan atau Penguasa Gudang TDG-nya dapat dibekukan dalam hal :

a' tidak mengindahkan peringatan tertulis setelah 3 (tiga) ltali dilakukan , karena
melanggar peruntukannnya dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalanr
TDG.

b' sedang diperittsa di sldang Pengadilan t<arena didaliwa melakukan
pelanggat'an tinCak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya

(2) Pemilik dan atau Petrguasa GucJang sebagainrana dimaksud Ayat (1) pasal irri
dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau nrelakukarn mutasi barang c1alarn
gudarrg;rya.

(3) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pernilik clan atau penguasa gudang berlaku
solama 6 (errerm) bulan.

(4) Jangka 'nraktt't sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat.diperpnjang
kembali selanta 6 (enarn) bulan, sampai dongan adanya keputusan yang sesuai
dengan peraturan porundang-undangan ).ang bertakrr.

(5) Jangka waktu . pembokuan TDG bagi pemilik clan atau penguasa gudang
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal inl berlaku sampai dengan adanya
pufusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11
(1) TDG yang telah clibekukan dapat diberlakukan kembali dalam hal pemilil. clen atau

ponguasa gudang yang bersangkutan :
a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikkan clan

melaksanakan kewajibannya sssuai derrgan l<etentuan dalam pel.aturan

Daerah ihi;

b. dinyahi<an tidak torbukti melakukan pelarrggaran tindak pidana sesuai
putusan pongadilarl yang telah berkekuatan hukunr totap.

(2) Tata Cara dan Persyaratan Pentbokuan TDG sebagaimana dirnaksud pasal 10
Peraturan Daorah inl diatur lebih lanjut oleh Bupati. ',



Bagian Kesepuluh

Pencabutan TDG

(1) TDG rJapat c]icabut ooru* nol , 

Pasal 12

a. TDG yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar dari

atau palsu dari pomilik dan atau penguasa gudang tidak sesuai dengan

poruritukaflfl5ra 6ut] tidak sesuai dengan yang tercantum dalarn TDG..

b. Pemilik clarr atau penguasa gudang yang TDG-nya sudah dibekukan

sebagainrana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah ini tetapi tetap

melakukan ke;;iatan fungsi gudang;

c. Pemilil< dan atau penguasa gudang tidak rnelakukan perbaikan s€t€lah

molarnpaui batas r,rriaktu pembekuan sebagaimana dinraksud Pasal 10 Ayat (3)

Peraturan Daerah ini;

d. Psmilik darr zrtau penguasa gudang tolah dijatuhi hukuman pidana. oleh
perngadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka TDG-nya dapat

dicabut.

(2) Tata cara pencabutan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diaturr:lebih

lanjut oloh Bupati.

tlagian F.esebelas

Penutuoan TDG

Pasal  13

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang wajib molaporkan secara teriulis kepada

Bupati, apabila gudang tersebut tidak lagi sesuai dengan peruntukannya dan atau

morrghentikan seluruh xegiatannya.

(2) Ahli waris pomilik guciang dan atau kuasanya, lvajib molaporkan secara tertulis

kepada Bupati, apabila pemilik gudang meninE;gal dunia.

(3) Tata cara dan Persyaraten Penutupan TDG sobagaimana dimaksud Ayat (1) dan

(2) Pasal ini diatur lebilr lanjut oleh Bupati.
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BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 14

Dengan nama ll,etribrJsi TDG dipurrgut retribusi

penerbitan TDG.

unfuk setiap pelayanan dair

Pasal '15

Obyek Retribusi 1-DG meliputi TDG baru, perubahan, penggantian, pondaftaran ulang

darr pembaharuan TDG.

Pasal 16

Subl'ek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dikenai retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi TDG digolongkan sebagaijenis pelayanan Retribusi Perijinan 
'fertontu.

BAB V

CI\RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASiA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi diclasarkan pacla jenis pelayanan dan luas gudang.

Palaf : I--
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BAB VI

PIRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNY,A TAR.IF

Pasal 19

Prinsip penetapan sirufAui besarnya tarif retribusi dimaksudkan untul< biaya pelayanarr

dan penerbitan 1'DG dengan mempertimbangkan kemarnpuan masyarakat dan aspek

keadilan.

Pasal 20

(1) Struktur tnrif retribusr digolonglcan berdasarkarr jenis pelayanarr dan luas gudarrg

yang diterbitkan TDG-nya.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai Lrerikut :

a. TDG baru :

1) luas gudang diatas 24 nQ sld 100 rn2 Rp. 20.000,-(Duapuluh ribu

rupiah)

2) luas guclang cliatas 100 m2 sid 250 nn2 Rp. 30.000,- (figapuduh ribu

rupiah)

3) luas guclang diatas 250 m2 sld 500 m2 Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu

rupiah)

4) luas guclang diatas 500 ni2 s/d 1000 m2 Rp. 75.000,-(tujuhpuluhlinra ribu

rupiah)

5) luas gudang diatas 1000 m2 s/d 1500 rn2 Rp. 100.00C,- (Seratus ribu

rupiah)

6) luas gudang diatas 1500 rn? s/d 2000 rn2 F.p. 125.000,- (Seratus

duapuluhlima ribu rupiah)

7) luas gudang ciiatas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 150.000,- (Seratus limapulufr

ribu rupiah)

8) selebihnya clitetapl<an sobesar tersebut parda angka 7 ditarnbah dengan Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas

2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 10'3 (seratus).

b. perubahan TDG :

1) luas gutlang rJiatas 24 m2 sld 100 m2 Rp. 15.000,- (limabetasribu

rupiah)

2) luas gudang diatas 100 m2 s/d 250 rn2 Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu

ruoiah)
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3) luas gudang diatas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 30.000,- Oigapuluhribu
rupiah)

4) luas gudang ctiatas 5O0 m2 s/ci 1000 rn2 Rp.40.0O0,- (Empatpuluh ribit

rupiah)

5) luas gridirig'diatas 1O0O m2 s/d 1500 m2 Rp. 60.000,- (Enampuluh ribu

rupiah)

6) luas gudang diatas i 500 ni2 s/ci 2000 nr2 Rp. 80.000,- (Delapanpuluh ribu

ruplah)

n luas guclang diatas 2000 m2 sld 2500 m2 Rp,10t1.000,- (Seratus ribu rupiah)

8) sele'bihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan

Rp. 5,0t)0,- (Limaribu rr-rpiah) setiap 100 nP untr.rk tiap kelebihan diatas 25Ct0

m2 Cibulatkan dengan kel ipatan 100 (seratus).

c. penggantian TDG :

1) luas gudang diates 24 nr2 s/d 1 0A nt? Fip. 10.000,- (Se'puluh ribu rupiah)

2) luas guelang diatas 100 m2 sld 250 nt2 Rp. 15.000,- (Limabelas ribu

rupiah)

3) luas guCang diatas ?50 m2 s/d 500 rn2 Rp. 20.000,- (Duapuluir rib'Lt

rupiah)

4) luas gudang diatas 500 rn2 s/d 1000 rn2 Rp. 
.3).000,-Cfigupuluh 

ribu

rupiah)

5) luas gudang diatas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 45.000,-(Etnpatpuluh linra ribu

rupiah)

6) luas gudang diatas 1500 m2 s/d 2000 rn2 Rp. 60.000,'(Enampuluh ribu

rupiah)

7) luas gudiang diatas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 80.000,- (Delapanpuluh ribu

rupiah)

B) selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambalr derrgan

Rp.5.000,- (Limaribu Rupiah) setiap 100 rn2 untuk tiap kelebihan diatas

2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (soratus).

d. pendaftarran t.rlang TDG :

1) fuas gudring diatas 24 m2 sld 100 mll Rp. 20.000,- @uapuluh ribtt

rupiah;

2) luas gudarrg diatas 100 nr2 s/d 250 nt2 Rp. 30.000,- (Tgapuluh ribu

rupiah)
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3) luas gudang diatas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 50.000,- (Lim:ipuluhribu

rupiah) i

4) luas gudang diatas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 75.000,- (l'ujuhpuluhlinra rrb.r

rupiah) ,:
5) luas gudang diatas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 100.000,- (Soratus ribU rupiah)

6) luas gudang diatas 1500 m2 s/d 2000 m2 Rp. 125.000,-

(Seratusduapuluhlirna ribu rupiah)

n luas gudang dia[as 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 150.000,- (Seratuslimapuluh

ribu rupiah)

8) selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada Angka 7 ditamoah dengan

Rp. 5.000,- (limaribu Rupiah) setiap 100 nr2 untuk tiap kelebihan diatas 2500

m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).

e. pembaharuan' iDG :

1) luas gudang diatas 24 m2 s,ld 100 m2 Rp. 15.000,- (Limalrelas ribu

rupiah)

2) luas gudang diatas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 20.000,- (Duapuluh ribr.r

rupiah)

3) luas gudang cJiatas 250 m2 s/d 500 m? Rp. 30.000,- Cfigapuluh ribu

rupiah)

4) luas gudang diatas 500 m2 s/d 100O m2 Rp. 40.000,- (Empatpuluh ribu

rupiah)

5) luas gudang diatas 1000 nr2 s/d 1500 rn2 Rp. 60.0C10,- (E,narnpuluh ribu

rupiah)

6) luas gudang diaks 1500 rn2 s/d 2000 m2 Rp. 80,000,- (Delapanpuluh ribu

rupiah)

n luas gudang Ciatas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

8) selebihnya ditetapkan sebesar tei'sebut pada Angka 7 ditambah dengan

Rp.5.0Ct0,- (Lirnaribu Rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas

2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (serirtus).

. n
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BAB VII

WILAYAH PEIilUNIGUTAII

Pasal 21

Wilayah pemungutan'retribusi adalah wilayah Dasrah.

BAB VIII

MASA RETR,IBUSI DAN SAAT RETRIBLISI TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah sebagai berikurt :

a. TDG baru berlaku selama 5 (lima) tahun;

b. Perubahan TDG setiap kaliterjadinya perubahan:

c. Penggantian TDG setiap kaliterjadinya TDG hilang dan atau rusak;

d. Pendaftaran ulang TDG pada saat masa berlakunya berakhir;

e. Penrbaharuan TDG berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pembaharuan

TDG diterbitkan. :

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah saat dikeluarkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribttsi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokunren lain yang

disamakan.

(3)Hasil pernungutan retribusi sebagaimana dimaksud pacla Pasal 16 Peraturan

Daerah ini  disetor ke Kas Daerah.
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BAB X

TATA CARA PEMBAY,ARAN

Pasal 25

(1 ) pembayaran retribusi.yang terutang dilunasi sekaligus

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi tliati.rr dengan

Koputtrsan Bupati,

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat tain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari tertritung '

sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaf surat sobagalmana dimaksud

Ayat (1) Pasal inl, waJib rehlbusi harus melunasi retrlbusiyang torutang,

(3) Surat teguran atau peilngatan atau surat lain yang se,lenis sebagaimana dimaksud

Ayat ( 1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENCJURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

(1) Bupati dapat nrernberikan, pengurangan, koringarran dan pambebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pernbeoasan retribusi sebagaimana

dimaksud Ayat (1) Pasal ini dengan mempertimbangka,n kemampuan wajib

retribusi.

(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

dengan Keputusan Bupatl.



BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28
(1) Hak untul< m:lakukan penagihan retribusi, kedatuvrarsa setetah rnelampaui jangka

wahu 3 (tiga) bularr teriritung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib
rotribusi nrelakukan tirrdak piclana dibidang re.tribusi.

(2) Kadaluwarsa penag;iiran retribusi sebagaimana dinraksud Ayat (1) pasal ini,
teilangguh jika :

a. di terbitkan Surat Teguran dar-r Surai palcsa; atau
b. ada petrgakuan utang retribusi dari wajib retribusi i:aik langsung maupun tidak

l n n n c r  r n ar e r  r t  r H r  r i t ,

(3) Hasil Pernungutan Retribusi sebagaimana climr:ksucl F)asal 20 Ayat (2) peraturan

Daei-alr i iri disetor ke Kus Dueral-r.

BA.B XIV'

PENGAWASAN

Pasal 29
(1) Pengawasan adalalt kegiatarl peFrgawas larrg dilakukan clibirlang rotribusi.
(2) Bupati merrunjuk pejabat tertentrl untuk melakukan pelgewasan terhaclap

pelaksanaan Peraturan Dar:rah ini .

BAB XV

SANKS I ADMII{I.S TR.ASI

pa.:al 3C
Dalam hal wajib rotribusi tidak membayar tepat pada vralctu atau kurang 4alam
tnembayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 96 (clua persen)
setiap bulan dari retribusi !'ang torutang atau kurang dibayar dan clitagih dongan
menggunakan STRD

Paraf : !--
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BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Penyidik Pegarvai "Neidri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerilrtah Daerah yang diberi

wew€nang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyi,Jikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Dae:ah ini

dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, keweinangan dan pelaksanaan

tugasnya sesuai dengan peraturan perrrndang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimal<sud Ayat (2) Pasal inl adalah :

a. meneritna, mencari, mengumprtlkan dan menelil j keterarrgan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang rotribusi TDG agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. rrnonoliti, mencerri darn rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan ientang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana dibidang retribusi TDG;

c. meminta keterangan dan barang bulcti pada orang pribacli atau badan

sehuburrgan dong;an tindak pidana dibidang retribusi TDG;

d. momeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen lain borkenaan dengan

tindak pidana dihidang i'etribusi TDG;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pernyitaan trrrhadap bat'ang bukti

tersebut;

f. mominta bantuarr tenaga ahli dalam rangka pellal<sanaan tugas penyidil<an

dibirCang retribusi TDG;

g. menyuruh berhonti, melarang soseorang moninggalkan ruarrgan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

dokumen yang clibawa sebagaimana yang dimaksud hurtf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibiclang. retribusi

TDG;

i. memanggil orang untuk diclengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau s;aksi;

Paraf : I
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J. m€ngh€ntikan penyirJikan;

k' molakr:kan tinclakan lairr yang perhr untuk kefancaran penyicfikan tindak pidana
dibldang retrihusi rDG men urut hukum yangdapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik wajib memberitahukan climulainya penyidikan dan waJib menyampaikan
hasil penyidikan sebagainlana clinraksud dalam ayat (z) pasat ini, kepacJa
Penuntut urtitittt sesuui dettgiln Peraturarr Perundang-undangan yang borlaku.

BAB XV|I

KETENTUAN PIDANA

pasal 3?
(1) wajib retribusi yang tidak melaksattakern kewerjiban sobagaimana dimaksud pa<Ja

Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, sehingga meruglkan keuangan
daerah diancatn' piciana kurr"tngan paling lanrar 6 (enarn) [rulan atau deincla
sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta r.upiah.

(2) Tindak picana sebagainrana dlmal<sud Ayat (1) Fasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETEruTUAN PENUTUP

Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalarn Ferat,ran Da+rah ini,
Bupati sepanjang rnengerrai pclaksanaannya.

ditetapkan lebih lanjut oleh

Parat: I
--

V



Pasal 34
Peraturan Daerah ini berlaku paAa,tanggal diundangkan.

hgar sctiap
Peraturan Daerah
Karanganyar.

LT,MBARAN DAERAH
TAHLIN 2002 NOMOR

KAB IjP ATEN KARANGANY AR
*4 sERI c, b

o;'ang ciapat nrengetahulnya momerintahkan pengundalgan,
ini dengan penernpatannya cJalam Lembaran Daerah KabupaLn

Ditetapkan di Karanganl,ar
Pada tanggal tV yu"'i zaa 2

ANGANYAR

S.H

Karanganyar
17  X t^^ i  2oo2

AH##R
SETDJ
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PENJEI.ASAN
PERATURAN DAERAH KABUPA.I'EN KARANGANYAR

r\|oMoR ...9.. TAHUN 200?

TENTA,NG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

PENJELASAN UMUT''T
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang lJomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah cJan Undang-undang. l,lomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Kouangtran Pemerintah Pusat dan Daerah, rnaka beban l<euangan untuk

membiayai penrbaneunan daerah semakin berat, sehirrgga perlu digali potensi

retribusi baru dan pengelolaan otonorni Daerah di waktu y'ang akan datang.

Oleir karena itu salah satu sumber pendapatan adalah Pendapatan Asli )aerah

yang perlu digali secara optimal dan rasional. Langkah tersebut morupakan du <ungan

yang sangat strategis dan perrting dalarn menrbiayai pe,nyelenggaraan pemerintah da.n

pombangunan di Kabupaten rrarahgdntsr.

Peningkatan pendapatan melalui Retribusi fDG dilal<sanakan dengan lebih

meningkatkan kinerja pemungut, sistem organisasi penyederhanaan pemungutan,

sehingga mendorong wajib retribusi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Besarnya

hrif retribusi sudah diperhitungkan untuk tidak menlberatkan wajib retribuai, karena

tujuan utama penetapan taril r'eitribusi adalah asas l€galitas dan pernberian pelayanan

prima.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :Cukup Jelas

Pasal2 : Cukup Jelas

Pasal3 : Cukup Jelas

Pasal4 : Cukup Jelas

Pasal 5 Hurufa :Cukupjelas

Huruf b : \'ang dimaksud dengan kawasan berikat (oonded zone)

adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di

wilayah paboan Indonnsia yang didalamnya diberlakukan

ketentuan khusus dibidang pabr:an, yaitu terhadap
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Huruf c

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasaf 1 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 1 7

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24 Ayat (1)

barang yang dimasukkan darl luar daeralr pabean atau

dari dalam daerah pabean lndonesia lainnya tanpa

terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai dan atau

pernyataan nogara lalnnya sampai barang tersebut
"diketuarkan untuk tujuan irnpor, ekspor atau re-ek:;por.

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Gukup.lelas

:Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:Cukup Jelas

: Yang dimaksud dokumerr laln

Membayar yang disingkat SFrl'll

:  Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:Cukup Je las

: Yang dimaksud dengan tidak dapat dibcrongkan adalah

bahwa seluruh prosos kegiatan pemurrgr.tan retribusi

tidak dapat diserahl<an kepada pihak katiga. Namun,

dalam perrgertian ini trukan beradi bahw'a Pemerintah

Daerah tidal< boleh bekerja siama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat solelctif dalanr proses pemungutan

retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekefla

sama baclan-badan teitentu yang k4rona

adalah Surat Perintah



Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29 Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

profesionalisnva layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemunguatan jertis

retribusl s€cara lebih efisien. Kegiatan pemungutan

retribusi yang tidak dapat dkerjasamakan dengan pihak
,' ketiga adalah kegiahn penghltungan besarnya retrlbusi

terqtang pengawasan penyetoran rotribusl, dan

penagihan retribusl.

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Culcup Jelas

Yang dimaksud pejabai tertentu
pegawai dari Badan Pomeriksa

Karanganyar.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

adalah pejabat atau

Daerah Kabupaten
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