
Menimbang

Mengingat

BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR ob TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

BUPATI BURU,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 11

ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2O Tahun

2AI1 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan

Kebersihan, perlu diatur Tata Cata Pemungutan Retribusi

Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dengan

Peraturan BuPati;

b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalatn

huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil

guna maka disusun tata cara pemungutan retribusi
pelayanan persampahan dan kebersihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan

Persampahan dan Kebersihan;

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Und,ang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 6

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 46 Tahun lggg tentang Pembentukan Provinsi

Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ooo Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

3.Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38l;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan P-etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5058);

7. lJndang-undang Nomor 12 Tahun 2ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S%al;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L999 tentang

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737 );

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomot L2 Tah]dn 20 11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Ind'onesia Tahun 2Ol4 Nomor 199\;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2oll
tentang Retribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2oll
Nomor 20 );



Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2Ol2

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2OL2-2O17 (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor O1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o8 Tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata

Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor B);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o4 Tahun 2OL3

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2Ol3 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o3 Tahun 2Ol4

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Ol5 (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2Ol4 Nomor 03), Nomor Registrasi

Peraturan Daerah Kabupaten Buru : (55l2OHl;
Peraturan Bupati Nomor 77 Ta]rr:Jn 2Ol4 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dafl Belanja Daerah Kabupaten Buru

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru

Tahun 2OL4 Nomor 77);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

BAB I
KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

-J.

4.

5.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Bupati adalah BuPati Buru;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.

Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran adalah

Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Buru;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buru;

13.

14.

15.

16.

t7.

6.

7.



g. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang

peretribusian daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
g. Badan adalah sekumpulan orang danf atau modal yarl:g merupakan

kesatuan yang baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditas, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha

lainnya;
I0. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danlatau proses alam

yang berbentuk Padat;
1 1. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah;

12. Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk
menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah;

13. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat Penampungan sampah yanS secara umum penempatannya pada

kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri dan

kawasan keramaian lainnya, dengan ukuran volume tertentu, sebelum

sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan danf atau

Pemprosesan akhir;
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah daerah untrrk kepentingan orarrg pribadi atam badan.

15. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang selanjutnya

disebut retribusi dalam pembayaran retribusi atas pelayanan

persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Buru;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayararr

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

L7. Masa Retribusi ad"alah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan petizinan

tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;

1g. Surat Setoran Retribusi Daerah, yarlg selanjutnya di singkat SSRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pokok retribusi Yang terutang;

tg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selajutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sintkat STRD'

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danf atau sanksi

administratif berupa bunga danf atau denda;

21. Pemeriks aan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan d.anlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan



profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguli

kepatuhan pemenuhan suatu kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(u Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

dipungut retribusi atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang

disediakan oleh pemerintah daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan

pelayanan persampahan dan kebersihan

pemerintah daerah, meliPuti:
a. Pengambilan dan pengumpulan sampah

pembuangan sampah sementara;

dan Kebersihan adalah
yang diselenggarakan oleh

dari sumbernYa ke lokasi

sampah dari
lokasi temPat

b. Pengambilan, pengumpulan dan/atau pemungutan

tempat penampungan sampah sementara ke

(s)

(4)

pemprosesan akhir (TPA) ;

c. Pemusnahan atau pengolahan sampah;

d. Penyediaan prasatana TPS dan TPA;

e. penyediaan fasilitas persampahan dan kebersihan.

Subjek Retribusi Pelayanan persampahan dan kebersihan adalah aran.g

pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan

kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang

pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pemb ayararr. termasuk pemungut

atau pemotong retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan'

BAB III
TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIPELAYANAN

PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 3

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan'

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, danf atau bukti pembayaran retribusi'

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan

dilaksanakan oleh dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran

Kabupaten Buru.

(1)

(21

(3)



(4) pemungutan retribusi untuk wajib retribusi komersial, non komersial, dan

penyelenggaraan keramaian d,i.laksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh

kepala dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran melalui surat

keputusan kepala dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran

Kabupaten Buru.
(5) pemungutan retribusi untuk wajib retribusi rumah tangga ke depannya

dapat dikerjasamakan dengan perusahaan daerah air minum Kabupaten

Buru (PDAM) danf atau RT/RW.

(6) Dalam Rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan

terhadap objek retribrrsi komersial, norr komersial, pelaksanaan

keramaian dan rumah tangga, dinas tata kota, kebersihan dan pemadam

kebakaran kabupaten buru melakukan koordinasi dengan

instansi/ lembaga terkait.
(71 Kegiatan Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak

swasta / badan / lembaga masyarakat.
(8) Pihak swasta/b ad,anf lembaga masyarakat yang melaksanakan

pemungutan retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), bertanggung

jawab kepad.a Bupati melalui Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan

Pemadam Kebakaran'
(9) Pihak swasta badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan

pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan berdasarkan perjanjian

kerjasama atau surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas Tata Kota'

Kebersihan dan Pemadam Kebakaran'

(1O) Untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemungutan retribusi,

pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan

pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib

membuat laporan pemungutan retribusi setiap bulan selambat-lambatnya

tanggal 15 bulan berikutnYa-
(11) Untuk wajib retribusi yang tidak dapat dipungut oleh pihak

swasta/b adanf lernbaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan

retribusi, pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh petugas

pemungut dari dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran

Kabupaten Buru.

Bagian Kedua

Pembayaran dan PenYetoran

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan dan

kebersihan, di atur sebagai berikut:

(1) Pembayaran Retribusi pelayanan

retribusi harus dilakukan secara

t2) Pembayaran Retribusi dilakukan
atau setiaP tahun sekali.

persampahan dan kebersihan oleh wajib

tunai.
oleh wajib retribusi setiap bulan sekali



(3) penyetoran retribusi dilakukan ke kas daerah atau ditempat lain yang

ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

melalui bendahara penerimaan dinas tata kota, kebersihan dan pemadam

kebakaran kabuPaten Buru.
(4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libut, rrraka batas

waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(5) Dalam hal wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan tidak

membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan ditagih

bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnnya'
(6) Pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang rnelaksanakan

pemungutan retribusi, atau petugas pemungut yang mengelola

pemungutan retribusi, wajib segera menyetorkan seluruh hasil

pemungutan retribusi ke rekening kas umum daerah melalui bendahara

penerima pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

paling lambat 24 (duapuluh empat)jam setelah penarikan retribusi.

(7) Wajib retribusi melaksanakan pembayaran Retribusi Pelayanan

Persampahan dan Kebersihan kepada pihak swasta/badanflernbaga

masyarakat yang melaksanakan pemungutan retribusi, atau petugas

pemungut yang mengelola pemungutan retribusi'
(s) Pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan untuk

jenis objek penyelenggaraan keramaian dilaksankan pada saat

diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

(9) Penyelenggaraan keramaian merupakan kegiatan yang bersifat insidentil

atam tidak tetap, misalnnya : pertandingan olahraga, pasar malam/bazar,

pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang

dalam jumlah besar.

(10) Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan oleh

bendahara penerima pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam

Kebakaran ke Rekening kas umum daerah dilakukan paling lambat 1

(satu) hari kerja sejak pembayaran retribusi diterima.

(11) Bend arlara penerima pad,a dinas tata kota, kebersihan dan pemadam

kebakaran berkewaj iban untuk menatausahakan penerimaan retribusi'

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 5

Terhadap wajib Retribusi dalam jangka waktu pembayaran yang telah

ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) tidak melunasi

retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan surat teguran.

Apabila surat teguran tidak diindahkan oleh wajib retribusi, maka SKPD

segera menerbitkan STRD,

Bentuk dan isi surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD'

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

BAB V

SYARATDANTATACARAPENGURANGANRETRIBUSI
Pasal 6

Wajib retribusi yang melaksanakan pembayaran secara tahunan dan dibayar

dimuka akan mendapat penguranganf potongan retribusi secara langsung

sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai retibusi yang harus dibayar

setahun.

BAB VI

PEMBERIAN DANA PEMANFAATAN DANA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 7

Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan

lingkungan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan

kebersihan, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi pendapatan retribusi

pelayanan persampahan dan kebersihan'

Dari hasil pemungutan retribusi sebagai biaya operasional pemungutan

oleh pihak swasta/b ad.anf letnbaga masyarakat yar,lg melaksanakan

pemungutan retribusi akan d.iserahkan langsung kepada pihak

swasta/ badan/ lem baga masyarakat setelah penyetoran retribusi'

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

peratltlr an Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru'

Ditetapkan di Namlea
Januari 2Ol5

RU,

UMASUGI

oada 1,/,,

Diundangan di Namlea
pada tanggal 11 Januari 2O15

{ sernerARls DAERAHI
KABUPATEN BURU, -I

ABD
: --

ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR 03


