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C O N T O H 
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1. Harap Penyetoran dilakukan Via Bank / Bendahara Penerimaan

2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari sejak SKRD ini diterima

atau ( Tanggal jatuh Tempo), dikenakan denda  administrasi sebesar    %  per bulan

            Gedong Tataan,    
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NIP. 
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                         SEKRETARIS DAERAH

(...............................................)
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Jumlah Keseluruhan

Terbilang :





 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang 

 
Mengingat 

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

 
PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN PESAWARAN

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
BUPATI PESAWARAN,

 
: a. bahwadalam pelaksanaan ketentuan

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
3 Tahun 2017, perlu di
pelaksanaan pemungutan 
kekayaan daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan 

dimaksud huruf a di atas, perlu
Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah di KabupatenPesawaran;

  
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

 
2. Undang-Undang Nomor 17 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

 
 

 
 
 

BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
TAHUN 2017 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
DI KABUPATEN PESAWARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN, 

dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 

Tahun 2017, perlu diatur petunjuk teknis 
pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian 

 pertimbangan sebagaimana 
huruf a di atas, perlu menetapkan 

tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian 

di KabupatenPesawaran; 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
AcaraPidana (Lembaran Negara Republik 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 

7. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5234); 

 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

9. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5772); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
 
 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011Nomor 310); 

 
15. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 33 Tahun 

2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang 
Milik Negara, Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 174 Tahun  
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 33 Tahun 2013 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420);  

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

 
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 44); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 
61); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 
Tahun 2017 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 69); 

   
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN PESAWARAN. 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.  

3. Kabupaten adalah KabupatenPesawaran. 

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran. 

7. Sekretaris Daerah Adalah pengelola barang milik daerah. 

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 
Barang adalah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah 
disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD  yang mempunyai 
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daerah. 

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang 
diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lainnya yang sah. 

14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam  
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 



15. Retribusi Kekayaan Daerah adalah Pemungutan Daerah sebagai 
pembayaran daerah atas jasa pemakaian kekayaan daerah yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingn orang pribadi atau badan. 

16. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, pemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan 
komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Badan 
Usaha Milik Daerah Dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi masa, organisasi social politik, atau oganisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

19. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. 

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari 
Pemerintah Daerah. 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah di 
lakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang Selanjutnya 
disingkat SKPRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi 
berupa bunga atau denda. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi.     

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 



27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

28. Pemungutan adalah suatau rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data Objek Ritribusi dan Subjek Retribusi, penentuan 
besaranya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi 
kepada wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya. 

29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
Nomor Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran. 

BAB II 
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  

Pasal 2 
 

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan Pendataan dan 
Pendaftaran terhadap Wajib Retribusi. 
 

(2) Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Retribusi diawali dengan 
mempersiapkan SPT Tim Pendataan dan Formulir Pendataan dan 
Pendaftaran. 

 
(3) Hasil dari pendataan dan pendaftaran sebagai dasar penerbitan SKRD 

dan  membuat daftar Induk Wajib Retribusi. 
 
(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat digunakan sebagai Penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi yang 
disingkat NPWRD atau sejenisnya. 

 
BAB III 

TATA CARA  PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 

Pasal 3 
 

(1) Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Penyewa dilakukan secara sewa. 
 

(2) Pemakaian barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 
ditandatangani oleh penyewa danBupati untuk barang milik daerah yang 
berada pada pengelola barangatauPengelola barang untuk barang milik 
daerah yang berada pada pengguna barang. 
 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayar (2) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangka waktu sewa; 



e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 

f. hak dan kewajiban para pihak dan; 

g. hal lain yang dianggap perlu. 
 

(4) penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dikertas bermaterai. 
 

(5) seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 
ditanggung penyewa. 
 

(6) Bentuk Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pelaksana Sewa Oleh Pengelola Barang 
 

Pasal 4 
 
(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen 

pendukung. 
 
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 

a. data calon penyewa; 

b. latar belakang permohonan; 

c. jangka waktu penyewaan termasuk periodesitas sewa; 

d. peruntukan sewa. 
 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan 
pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon 
penyewa berbentuk hukum/ badan usaha; 

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan 
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang 
berlaku selama jangka waktu sewa; 

c. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa. 
 

Pasal 5 
 

(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf 
a terdiri dari: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

d. Data lainnya. 
 
 



(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 
dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) 
huruf c terdiri dari: 

a. Foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 

1. Gambar lokasi dan/atau site plan  tanah dan/atau bangunan yang 
akan disewa; 

2. Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 

b. Alamat objek yang akan disewakan, dan/ atau. 

c. Luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. 
 

Pasal 6 
 
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk 
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon 
penyewa; 
 

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c pengelola barang 
dapat meminta keterangan kepada pengguna barang yang menyerahkan 
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang di ajukan 
untuk disewakan; 
 

(3) Pengelola barang melakukan penghitungan besaran sewa sebagaimana 
tertuang dalam Perda; 
 

(4) Dalam hal terdapat usulan dari beberapa calon penyewa dalam waktu 
yang bersamaan. Pengelola barang penyewa dengan didasarkan pada 
pertimbangan aspek pengamanan dan pemelihraan barang milik daerah 
serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah; 
 

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengelola barang  mengajukan usulan  permohonan sewa barang milik 
daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. 

 
Bagian kedua 

Tata CaraPelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 dan 5 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan 
permohonan sewa  oleh calon penyewa pada pengguna barang; 
 

(2) Pengguna barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan sewa oleh calon penyewa pada pengguna barang; 
 

(3) Berdasarkan pada pasal (3) pengguna barang mengajukan usulan 
permohonan sewa barang milik daerah kepada pengelola barang untuk 
mendapat persetujuan. 

 



Pasal 8 
 

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)  
disertai: 

a. Data barang milik daerah yang diusulkan. 

b. Usulan jangka waktu sewa. 

c. Usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa. 

d. Surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

e. Surat pernyataan dari calon penyewa. 
 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan 
permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada pengelola 
barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e. 

 
Pasal 9 

 
(1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 

ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa: 

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/unit kerja. 

b. Penyewa barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan 
tugas dan fungsi OPD/ unit kerja. 
 

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk 
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan 
yang berlaku selama jangka waktu sewa. 

 
Pasal 10 

 
(1) Pengelola barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang 

diusulkan pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3). 
 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengelola barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang 
yang mengajukan sewa. 
 

(3) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa 
yang diajukan pengguna barang sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (3). 
 

(4) Apabila pengelola barang tidak menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3), pengelola barang memberitahukan kepada pengelola barang 
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa 
dengan disertai alasan. 
 
 
 



(5) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan 
pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), 
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik 
daerah. 
 

(6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat: 

a. Data barang milik daerah yang akan disewakan. 

b. Data penyewa. 

c. Data sewa, antara lain: 

1. besaran tarif sewa; 

2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 
 

(7) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam 
waktu yang bersamaan, pengguna barang menentukan penyewa dengan 
mempertimbangkan aspek pengamanan  dan pemeliharaan barang milik 
daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling 
menguntungkan. 

 
Bagian Ketiga 

Pemeliharaan sewa 
 

Pasal11 
 

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah  yang 
disewa; 
 

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang 
milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa; 
 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; 
 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya 
jangka waktu sewa. 

 
Bagian Keempat 

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 
 

Pasal 12 
 

(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan 
Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barangatau Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang berada 
pada pengguna barang. 

 
(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan tanpa mengubah  konstruksi bangunan. 
 

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian 



yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan  disertakan dalam 
Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu 
sewa. 
 

(4) Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan 
ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kelima 

Tata Cara Perpanjangan  Jangka Waktu Pemakaian 
 

Pasal  13 
 

(1) Jangka waktu pemakian barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 
persetujuan Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada 
pengelola barang atau Pengelola barang untuk barang milik daerah yang 
berada pada pengguna barang. 
 

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa kepadaBupati untuk barang milik daerah yang berada pada 
pengelola barangatau Pengelola barang untuk barang milik daerah yang 
berada pada pengguna barang. 

 
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan: 

a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan 
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

b. Untuk jangka sewa pertahun, permohonan harus disampaikan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

c. Untuk jangka waktu perbulan, permohonan harus disampaikan 
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 
sewa. 

d. Untuk periodesitas sewa per hari atau perjam, permohonan harus 
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 
 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan sewa 
pertama kali. 
 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksankan 
dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. 

 
Bagian Keenam 

Pengakhiran Sewa 
 

Pasal 14 
 

Sewa berakhir apabila: 

a. Berakhirnya jangka waktu sewa; 



b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan 
pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang; 

c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian. 

 
Pasal 15 

 
(1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya 

sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai 
fungsi dan peruntukanya. 
 

(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
 

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 
barang milik daerah yang disewakan sebelum menandatanganinya,  
Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) guna memastikan kelayakan 
kondisi barang milik daerah yang bersangkutan. 
 

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa 
dipenuhi. 

 
Bagian Ketujuh 
Denda Sanksi 

 
Pasal 16 

 
Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: 

a. Penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat 
berakhirnya jangka waktu sewa. 

b. Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum dilakukan atau 
diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa, 
dan/atau. 

c. Penggantian sebagaiman dimaksud dalam pasal 12 belum dilaksanakan 
paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

d. Dalam hal penyerahan, perbaikan dan atau penggantian barang milik 
daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya 
surat teguran sebagaimanadimaksud dalam pasal, penyewa dikenakan 
sanksi administratif berupa surat peringatan. 

e. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik 
daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya 
surat peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), penyewa 
dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB IV 

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI 
 

Pasal 17 
 

(1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD. 
 



(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. 
 

BAB V 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal  18 

 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang 

ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan 
SSRD. 
 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka 
hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1x24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
Bupati. 
 

(3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah 
ditentukan sebagimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan 
sanksi Administrasi dari nilai Retribusi sebagaimana tertuang dalam 
Perda, dengan menerbitkan STRD. 

 
(4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas. 

 
(5) Hasil Pemungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan 

sepenuhnya disetor ke Kas Daerah. 
 

(6) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

(7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 19 

 
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku 
Penerimaan. 

 
(2) Bentuk Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi 
 

Pasal 20 
 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
melalui Kepala OPD atas SKRD yang diterbitkan. 
 

(2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
disertai dengan alasan-alasan yang jelas. 
 



(3) Kepala OPD melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan 
keberataan yang disampaikan. 

(4) Permohonan Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat 
menunjukan bukti keadaan diluar kekuasaannya. 

(5) Apabila menurut pertimbangan Kepala OPD usulan keberatan Wajib 
Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala OPD mengusulkan 
kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan 
pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan 
dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi untuk paling lama 12 (dua 
belas) bulan sebagaimana tertuang dalam Perda, apabila penetapan 
keberatan dikabulkan. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Terhutang 

Pasal 21 

(1) Pembayaran Retribusi Terhutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) 
sejak diterbitkannya SKRD. 

(3) Penagihan Retribusi Terhutang di lakukan dengan menggunakan STRD 
dan didahului dengan memberikan surat teguran atau peringatan yang 
ditanda tangani Kepala OPD yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 

(4) Bupati atau Kepala OPD dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi 
untuk mengangsur Retribusi Terhutang dalam jangka waktu dengan 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
BAB VI 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 22 

 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan,  keringanan, 

penundaan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala 
OPD. 
 

(2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan, penundaan dan 
pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP 
pemohon yang masih berlaku dan SKRD yang dimohon, serta alasan 
permohonan keringanan yang dibuktikan dengan keterangan pejabat 
yang berwenang. 
 

(3) Kepala OPD melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan 
serta pertimbangan alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan 
masyarakat tidak mampu. 
 

(4) Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 
(tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD. 



 
(5) Apabila menurut Pertimbangan Kepala OPD permohonan layak 

dipertimbangkan, maka Kepala OPD mengusulkan kepada Bupati guna  
mendapatkan Persetujuan Penetapan. 
 

(6) Pengajuan Permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan 
pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan 
dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tertuang 
dalam Perda untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan 
permohonan dikabulkan. 

 
BABVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal23 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pesawaran. 
 
 

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 7 September 2017                   

 
BUPATI PESAWARAN, 
 

dto 

ENDI RAMADHONA K 
 
Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 9 Januari 2017                        
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
 
 
 dto 
 

KESUMA DEWANGSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 171 

 

Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
              
 
       dto 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 
 

 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
 NOMOR : 48 Tahun 2017 
 TANGGAL : 7 September 2017 
   

 

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 
SEKRETARIAT DAERAH 

 
KomplekPerkantoranPemdaPesawaran Way Layap 

GedongTataan 
 
 
 

SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG / TANAH MILIK PEMDA 
NOMOR :          /          /           / 

 
Pada hari ini .........................................,tanggal ..............................., bulan 
.......................... Tahun ........................................... yang bertanda tangan 
dibawah ini: 
 
Nama : ....................................................... 
Jabatan : ....................................................... 
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pesawaran selaku pengelola barang, Selanjutnya di sebut Pihak Kesatu. 
 
Nama : ....................................................... 
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : ....................................................... 
Instansi/ Tempat Kerja : ....................................................... 
Jabatan : ....................................................... 
Alamat/ Tempat tinggal : ....................................................... 
  ....................................................... 
Selanjutnya disebut Pihak Kedua bertindak sebagai penyewa. 
 
Telah mengadakan perjanjian sewa Gedung/Tanah  berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daearah sebagaimana telah dirubah dengan 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni: 
 
Letak: 
 Jalan : ..................................................... 
 Blok : ..................................................... 
 Desa/Kelurahan : ..................................................... 
 Kecamatan :  ..................................................... 
 Kabupaten : ..................................................... 
 Kelas/Golongan : ..................................................... 
 Berikut Tanah Pekarangan : ..................................................... 
 Luas :  ..................................................... 
 
 
Berbatasan sebelah:  
 Utara : ...................................................... 
 Timur : ...................................................... 
 Selatan : ...................................................... 
 Barat : ...................................................... 
 

 



Dengan Ketentuan Sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Pihak Kesatu mengakui menyewakan  gedung/tanah tersebut diatas dengan 
cara sewa kepada pihak kedua selama ........ (....................) ...................., 
dengan membayar retribusi ke Kas daerah Kabupaten Pesawaran. 

 
Pasal 2 

 
Pihak kedua menyewa gedung/tanah tersebut untuk keperluan 
........................................................................................ 
 

Pasal 3 
 
Tarif sewa gedung tersebut dikenakan sebesar Rp......  (............................) X 
jangka waktu sewa dan untuk tanah Pemda tersebut  dikenakan sebesar Rp. 
........... (.......................................................)/M² X luas X Jangka waktu 
sewa,  Total yang harus dibayarkan retribusinya ke Kas Daerah  Kabupaten 
Pesawaran sebesar Rp. ................ (..........................................)                       
 

Pasal 4 
 

Selama waktu sewa berlangsung Pihak Kedua: 

1. Diwajibkan membayar sewa seperti tersebut dalam pasal 2 di atas dan 
memelihara Gedung/ tanah pekarangan dengan sebaik-baiknya. 

2. Dilarang mengubah bentuk, menggeser geddung/ patok tanahnya, 
menjual/memindah tangankan sebagian atau seluruh gedung/tanah 
tanpa izin Pihak Kesatu. 

3. Dengan izin Pihak Kesatu dapat menyerahkan sebagian atau seluruh 
bangunan gedung/ lahan untuk ditempati oleh pihak ketiga apabila 
Pihak Kedua karena sesuatu hal harus meninggalkan Gedung/ 
lahan tersebut. 

 
Pasal 5 

 
Apabila menurut Pihak Kesatu, Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban atau 
melakukan pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam perjanjian 
ini, Pihak Kesatu memberikan peringatan tertulis kepada PihakKedua yaitu 
peringatan pertama, kedua dan peringatan terakhir, dan Pihak kedua 
secepat mungkin harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau 
mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran-pelanggaran 
dilakukan 
 

Pasal 6 
 

Apabila dalam masa sewa tanah dimaksud dalam perjanjian sewa ini 
musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat  dipergunakan atau ditempati 
lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar  kemampuan 
pihak kesatu ataupun pihak kedua,  maka perjanjian sewa batal menurut 
hukum. 
 

 
 
 



Pasal 7 
 

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, 
Pihak Kesatu atau petugas yang ditunjuk dengan memperlihatkan surat 
penugasan kepada Pihak kedua, berhak masuk kedalam lingkungan dan 
pekarangan pada waktu jam-jam kerja sekalipun pihak Kedua Berkeberatan. 
 

Pasal 8 
 

Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan menjadi Beban Pihak 
Kedua dan harus dibayar pada waktu perjanjian di tandatangani. 
 

Pasal 9 
 

Untuk perjanjian sewa tanah ini pihak Kesatu atau Pihak Kedua memilih 
tempat kedudukan tetap (Domosoli) di Kantor Pihak Kesatu. 
 

Pasal 10 
 

Pihak Kedua menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini, 
telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian. 
 

Pasal 11 
 

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), Asli Untuk Pihak Kesatu dan 
tembusan pertama untuk Pihak Kedua di bubuhi bea materai secukupnya 
dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
 

 
PIHAK KEDUA 

 
 
 
 

..................................... 

Gedong Tataan, 
................................. 

PIHAK KESATU 
 
 
 
 

........................................... 
 


	Lampiran Peraturan Bupati Nomor  48 Tahun 2017.pdf (p.1-2)
	Peraturan Bupati Nomor  48 Tahun 2017.pdf (p.3-20)

