
 
 
 

  
PERATURAN BUPATI  KARO 
NOMOR   30  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARO, 

 
Menimbang :  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 

66, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 74 Peraturan Daerah 
Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 
58, dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 
05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 54, 
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 64 
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah dengan 
Peraturan Bupati; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

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

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang. . . 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. 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); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  17 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karo; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  18 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Karo; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  19 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah 
Kabupaten Karo; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  01 Tahun 2009 
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Jasa Umum; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Jasa Usaha; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH.  
 
 
 

Bab. . . 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. 
2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut   
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Karo. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karo atau badan yang diserahi 
wewenang dan tanggungjawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten 
Karo. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut 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. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 
usaha lainnya. 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

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

14. Perizinan Tertentu adalah 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, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah 
Daerah. 

 
16. Pemungutan. . . 

SALINAN 
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16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan dan penyetorannya. 

17. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, 
Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk 
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. 

18. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang 
harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, 
kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi 
maupun saknsi administrasi 

19. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib 
Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang 
belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. 

20. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada Wajib Retribusi 
untuk diisi secara lengkap dan benar 

21. Pembayaran Retribusi  Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas 
Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. 

22. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB 
atau kelebihan pembayaran retribusi yang timbul karena surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan keberatan. 

23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib 
Retribusi yang di daftar dan menjadi indentitas bagi setiap Wajib Retribusi. 

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi. 

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan 
perhitungan retribusi terutang. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah. 

 
 
 

31. Penyidikan. . . 
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31. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

RETRIBUSI  DAERAH 
Pasal 2 

 
Pedoman umum penyelenggaraan Retribusi Daerah yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 
(1) Retribusi Jasa Umum yang meliputi: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman; 
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
6. Retribusi Pelayanan Pasar;  
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

(2) Retribusi Jasa Usaha yang meliputi: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2. Retribusi Terminal; 
3. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 
6. Retribusi Tempat Pelelangan; 
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

(3) Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi: 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3. Retribusi Izin Gangguan; 
4. Retribusi Izin Trayek. 

 
BAB III 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan  
Pasal 3 

 
(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib 
Retribusi yang memiliki Objek Retribusi di wilayah Kabupaten Karo. 

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan 
dokumen berupa formulir dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang 
bersangkutan. 

 
(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib 

Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada 
petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi 
berdasarkan nomor urut. 

(4) Daftar induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dipergunakan sebagai NPWPRD. 

 
 

Bagian. . . 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Penetapan Retribusi 

Pasal 4 
 

(1) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan 
berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. 

(2) Apabila SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, 
maka diterbitkan SKRD secara jabatan. 

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) tercantum 
pada lampiran I. 

 
Pasal 5 

 
Apabila SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sesuai dengan 
hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, 
maka dikeluarkan SKRD tambahan. 

 
Bagian Ketiga  

Tata Cara Pemungutan 
Pasal 6 

 
(1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan 

oleh pejabat yang ditunjuk. 
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4) Dalam hal Wajib Retribusi terlambat membayar retribusi atau kurang 

bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dari jumlah retribusi yang terutang, dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
didahului dengan Surat Teguran. 

 
Pasal 7 

 
(1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara menyampaikan SKRD kepada Wajib 
Retribusi dengan melampirkan SSRD. 

(2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan 
dengan cara menyampaikan karcis, kupon, dan kartu langganan kepada 
Wajib Retribusi. 

(3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam lampiran II peraturan ini. 

(4) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk.  

 
Tata Cara Pembayaran  

Pasal 8 
 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. 

 

Pasal. . . 
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Pasal 9 
 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan 
oleh Wajib Retribusi dengan mengisi lembaran SSRD. 

(2) Berdasarkan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi  
melakukan pembayaran ke Kas Daerah dan/atau melalui tempat 
pembayaran yang ditujuk oleh Bupati. 

(3) Salinan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada 
Wajib Retribusi sebagai arsip. 

(4) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam 
buku penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 10 

 
(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat melakukan 

pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening Kas Daerah 
Kabupaten Karo. 

(2) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pejabat yang ditunjuk untuk dibuat SSRD oleh bendahara penerima. 

(3) Salinan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada 
Wajib Retribusi sebagai arsip. 

 
Pasal 11 

 
(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertepatan dengan hari 
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau 
penyetoran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari 
yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan 
oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

 
Bagian Kelima 

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan  
Pasal 12 

 
(1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing. 
(2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-

masing Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sesuai 
dengan NPWPRD. 

(3) Arsip dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dicatat 
disimpan sesuai nomor berkas secara berurut. 

 
Pasal 13 

 
(1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dihimpun dalam buku jenis retribusi. 
(2) Buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 

daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi. 
(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis 
retribusi sesuai masa retribusi. 

 
 

Bagian. . . 
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Bagian Keenam 
Tata Cara Penagihan  

Pasal 14 
 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk. 

(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama Wajib Retribusi; 
b. besarnya utang Retribusi; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang Retribusi. 

 
Pasal 15 

 
(1) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan 

terhadap retribusi yang terutang dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD. 
(2) Pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Teguran/Peringatan/Surat 
lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi. 

(3) Selain Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), juga disampaikan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan 
STRD kepada Wajib Retribusi. 

(4) Berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD sebagaimana dimaksud 
ayat (2) diterbitkan SSRD. 

 
 BAB IV 

PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH  

Bagian Kesatu 
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan  

Pasal 16 
 

Terhadap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atas permohonan 
Wajib Retribusi, dapat dilakukan pemberian pengurangan dan keringanan 
pembayaran retribusi.  

 
Pasal 17 

 
Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi atas permohonan Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diberikan dalam hal:  
a. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami 

kelesuan ekonomi akibat resesi, musibah bencana alam atau keadaan di 
luar kekuasaan Wajib Retribusi; dan 

b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara 
dan daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Kabupaten. 

 
 
 

Pasal. . . 
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Pasal 18 
 

Pemberian pembebasan terhadap retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, diberikan dengan ketentuan: 
a. jenis Retribusi yang fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh Pemerintah 

sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat;  
b. jenis Retribusi yang berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kepentingan 

umum;  
c. jenis Retribusi yang oleh Pemerintah dianjurkan untuk diberikan 

pembebasan; dan  
d. Wajib Retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar 

kekuasaannya. 
 
 

Bagian Kedua 
Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan  

Pasal 19 
 

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan 
dan pembebasan Retribusi beserta sanksi administrasinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling 
lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi 
Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat ketetapan 
Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.  

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan 
dan pembebasan retribusi yang terhutang kepada Bupati melalui Pejabat 
yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:  
a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib 

Retribusi;  
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Sim/Paspor/Identitas 

lainnya;  
c. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah/Aparatur Pemerintah 

Kabupaten;  
d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang;  
e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/Tahun 

Retribusi sebelumnya; dan  
f. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

(3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah 
beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam 
masa dan tahun yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk 
melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan. 

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan 
ditolak. 

 
 
 
 

Pasal. . . 
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Pasal 20 
  

(1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya 
surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan Wajib 
Retribusi.  

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 
mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.  

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, 
keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. 

 
Pasal 21 

 
(1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan 
berdasarkan rekomendasi pejabat yang ditunjuk.  

 
Pasal 22 

 
Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disampaikan kepada Wajib Retribusi 
dan tembusannya diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten dan SKPD terkait.  

 
BAB V 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
Pasal 23 

 
(1) Terhadap Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan retribusi  kepada Bupati. 

(2) Permohonan atas kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan 
utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati. 

 
Pasal 24 

 
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23, dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 
adanya kelebihan pembayaran. 

(2) Pemeriksaan terhadap adanya kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. 

(3) Apabila dalam  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terdapat kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan Wajib Retribusi 
maka pejabat yang ditunjuk membuat berita acara mengenai adanya 
kelebihan pembayaran.  

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati  
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.  

 
 

Pasal. . . 
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Pasal 25 
 

(1) Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi setelah dilakukan 
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka diterbitkan 
SKRDLB paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
diterbitkan SKRDLB. 

(3) Pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah.  

(4) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti 
pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

 
BAB VI 

PEMERIKSAAN RETRIBUSI 
Bagian Kesatu 

Bentuk dan Ruang Lingkup 
Pasal 26 

 
(1) Bentuk pemeriksaan terhadap retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 terdiri dari: 
a. pemeriksaan lengkap; 
b. pemeriksaan sederhana. 

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 
pemeriksaan dilakukan di kantor atau ditempat Wajib Retribusi meliputi 
seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya 
yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim 
dipergunakan dalam pemeriksaaan umum. 

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi, meliputi 
jenis retribusi untuk tahun berjalan. 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 
hal:  
a. pemberian dan/atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah 

(NPWPRD); 
b. Penentuan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa 

retribusi bagi Wajib Retribusi; 
c. Wajib Retribusi mengajukan keberatan; 
d. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain. 

 
Pasal 27 

 
Norma pemeriksaan dan pedoman pemeriksaaan mengacu kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pemeriksaan 
Pasal 28 

 
(1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan 

dengan cara: 
a. memeriksa Tanda Pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai 

bukti pelunasan Kewajiban Retribusi Daerah; 
 
 

b. memeriksa. . . 
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b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 
pengolah data lainnya; 

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 
pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima; 

d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang 
diperiksa; 

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk 
tentang keadaan usaha  Wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lain 
yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat 
tersebut; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e 
apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan 
kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau 
tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; 

g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa; 

(2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan 
dengan cara: 
a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan 

retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 
pengolah data lainnya; 

b. meminta buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 
pengolahan data lainnya dengan memberikan tanda terima; 

c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 
pengolah data lainnya; 

d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang 
diperiksa; 

e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa. 

(3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
ditetapkan Bupati. 

 
Pasal 29 

 
(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak 
ada ditempat pemeriksaan, tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Retribusi sesuai 
batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk 
dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan 
lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau 
ruangan yang diperlukan. 

(3) Apabila pada saat pemeriksaan sederhana dilanjutkan setelah dilakukan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi atau 
wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat pemeriksaan, tetap 
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Retribusi 
yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Retribusi guna membantu 
kelancaran pemeriksaan. 

 
 

(4) Apabila. . . 
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(4) Apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin 
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak 
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan 
yang diperlukan, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus 
menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(5) Apabila pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu 
kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat 
Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. 

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. 

(7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan 
Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 
dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara 
jabatan atau dilakukan penyidikan.  

 
Pasal 30 

 
(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar 

penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan 
Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 

(2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dengan Surat 
Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya retribusi 
diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.  

 
Pasal 31 

 
(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir 

pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 

(2) Wajib Retribusi, memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan 
dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil 
pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Retribusi. 

(3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera 
setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan 
Wajib Retribusi. 

(4) Apabila Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 
memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan atau Surat Tagihan 
Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil 
pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi 

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan 
dengan penyidikan.  

 
Pasal 32 

 
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan 
pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 
 

Bab. . . 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 
 

Mengenai  teknis pelaksanaan yang lebih rinci dan diperlukan dapat diatur 
melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 34 

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

 
 

Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal 29 Juni 2012  

 
BUPATI KARO, 
 
 
dto. 
 
 
DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI 

 
 
Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 2 Juli 2012  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  KARO 
 
 
dto. 
 
 
MAKMUR GINTING 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 30 

 


