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TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH

Ketika suatu masyarakat bangsa memproklamasikan berdirinya

suatunegara, langkah yang dilakukan kemudian adalah mebentukan pemerintahan

untuk melaksanakan tugas-tugas  pemerintahan sehari-hari. Pemerintah yang

dibentuk ini merupakan personafikasi dari negara, yang agar dalam melaksanakan

tugas-tugasnya tidak disalahgunakan disusunlah rambu-rambu dalam bentuk

Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang ini mengatur bentuk negara,

sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan negara dengan warga

negara / penduduk / warga masyarakat, dan sebagainya.1

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan

desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan- Alasan ini di

dasarkan paa kondisi ideal yang di inginkan, sekaligus memberikan landasan

filosofis bagi penyenglenggaran pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahan

yang dianut oleh negara. Mengenai alasa- alasan ini, Joseph Riwu Kaho

menyatakan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori)

disentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu

pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

1Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur Pemda dan Anggota DPRD,(Jakarta :Pustaka Sinar Harapan,  2003) h. 19



2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan disentralisasi dianggap sebagai tindak

pendomokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan

melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan

pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu

pemerintahan yang efesien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh

pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.

4. Dari sudut kultural, disentralisasi perlu diadakan supaya perhatian perlu dapat

ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan

penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang

sejarahnya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan

karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu

pembangunan tersebut.2

Pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah, hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan Pengertian ini sejalan pula apabila kita merujuk kepada

sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh.

Yamin lah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam

sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan :

“ Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan

2 Ibid,h. 20



jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan

sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian

tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan

Urusan Dalam, Pangreh Praja”.3

Hal ini diperkuat dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang

mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan daerah otonomi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.

Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945

dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingati dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. Ketiga, pemerintahan

tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan

mengingati hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.4

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis,

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah

pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.”5

3 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Cet ke-2, h. 1
4 Ibid, h. 3-4
5 E. Soelasmi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,(Bandung:wacana adhitya) Pasal. 18.



Sejalan dengan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 diatas, secara

umum pemerintah daerah diperkenanka untuk menjalankan Otonomi seluas-

luasnya, dalam makna melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan atau

memajukan suatu daerah dengan membuat Regulasi-regulasi yang menyolong

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Riau yang meruupakan sebuah provinsi yang perkembangan

cukup pesat, tentu saja punya rencana-rencana yang terstruktur dalam rangka

meningkatkan pembangunannya, oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah provinsi riau dalam hal menjalankan otonomi yang seluas-

luasnya, maka dibuatlah peraturan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2013 tentang retribusi

kekayaan daerah dan tempat Khusus parkir yang juga dapat dikorelasikan dengan

Peraturan daerah Kota pekanbaru nomor 03 tahun 2009 tentang parkir, menurut

penulis, proses pembuatan serta pelaksanaan Peraturan daerah ini merupakan

sebuah keterkaitan yang nyata bahwa pembuatan regulasi ini sejalan dengan

Prinsip dan dasar Pelaksanaan dari Otonomi Daerah.

Hal ini diperkuat dengan  pasal 9 peraturan daerah Provinsi Riau nomor

9 tahun 2013 yang menyebutkan “ Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir

dipungut biaya Retribusi sebagai atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir

oleh pemerintah daerah”

Pasal 18 ayat 4 menyebutkan ,” hasil pemungutan Retribusi tempat

khusu parkir disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Secara khusus, Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk

menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri

mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi

pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah

memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun

daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk

merealisasikannya pelaksanaa otonomi daerah ini, maka ditetapkanlah Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan

otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan-kebiasaan

dikembalikan ke daerah.6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut :

“ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

6 E-Journal, Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan, 2013,h.1



dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebagai hak yang

dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya

sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan

sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta

membangun kota. Penyelenggaran pemerintah dan pembangunan adalah suatu

proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan intensitas dan

prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya

sumberdaya manusia.8

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat di daerah dan/atay kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari

pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

7
Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN

No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437, Pasal. 1.
8 Widjaja,  Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,

2007),h.17



kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk

pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) yang kemudian

diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004).

Selain itu, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan

bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”9

direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah

membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah satunya adalah

menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa

sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah

9 Indonesia (a), loc. cit.,



eksekutif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan

dapat memberhentikan kepala daerah.10

Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu

dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah,

otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi

DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elite lokal

yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum

terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat

rentan terhadap korupsi.11

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan

identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali

pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam

menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang

diperoleh lebih banyak dari pada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari

pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong

pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga

pariwisata.12

Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian

otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan

bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi

kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan

10 Agustono, op.cit, h. 164.
11 Ibid.,
12 Ibid., h. 194.



tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar menjamin daerah

yang bersangkutan untuk menggurus rumah tangga di daerahnya.

Sisi lain pemberian otonomi kepada daerah juga diharapkan supaya

daerah dapat mengurus dan mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut,

baik itu sumber daya alam yang dipunyai daerah dan juga sumber daya manusia

yang dimiliki oleh pemerintah derah, dengan pengelolaan yang benar maka

mampu meningkatkan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan dan melihat potensi khusus yang di miliki oleh daerah

tersebut.

Seiring dengan prinsip otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah,

dilakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip

otonomi nyata yang dimaksud adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu

tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dana berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan deaarah

masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan

dan maksud pemberi otonom, yang dasarnya untuk memberdayakan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari

tujuan naisional. Prinsip-prinsip otonomi ini bertujuan untuk meningkatka

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi

yang tumbuh dalam masyarakat.13

13 Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah



B. TINJAUAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.14

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa

yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, dengan cara bekerjasama

dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar kami (vendor) mengelola

parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran

parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun

berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai

5 %.

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang

pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena

pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan

dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai

lokasi parkir umum.15

14 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),

h.55.
15 Mardiasmo, Perpajakan Revisi 2011(Yogyakarta : Andi, 2011)h. 15.



Retribusi parkir sebagaiman halnya masuk dalam pajak daerah dan

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah, untuk meningktakan dan memeratakan kesejahtraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum,

yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek

retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.16

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir

jalan yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan

undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya

ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.17

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan

upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah

dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan daerah.

16 Ibid,h.56
17 Marihot Pahala Siahaan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta :

Rajawali Pers,2008), h. 49.



Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk

melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian

perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk

meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa

lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakiran secara

efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan

dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sector

jasa perparkiran melalui retribusi parkir tersebut.

Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah dan

desentralisasi memaksa daerah untuk mendiri karena pembiayaan/pengeluaran

rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi

daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa

berat. Beban yang dimaksud, misalnya pajak dan retribusi yang dikenakan pada

perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas

angkutan jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang

perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta

sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).



Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk

melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.18

Perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk

meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa

lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

C. TINJAUAN T1ENTANG PERDA PROVINSI RIAU NOMOR 9

TAHUN 2013

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, dalam pasal 156 ayat 1, salah satu tujuannya adalah perlu

pengaturan tentang retribusi Pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus

Parkir, maka dalam hal ini pemerintah daerah provinsi Riau mengeluarkan

regulasi dalam bentuk Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2013

tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus parkir.

Adapun yang menjadi dasar Hukum retribusi Pemakain kekayaan

daerah dan tempat khusus parkir adalah:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar negara republic Indonesia tahun 1945

2. 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);

18 Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah

Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), (Jakarta : PT

Gramedia Widiasarana, 2008), h.48.



3. 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);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Urusan

Pemerintahan  yang  Menjadi  Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan,

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan,

yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir dan atau bangunan

lainnya.19

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dikenakan terhadap

penggunaan tempat khusus parkir milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah

Daerah.20

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.21

19 Peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
dan tempat Khusus parkir Pasal 1 Ayat 6(Riau :Lembaran Daerah Provinsi Riau, 2013),h.4

20 Ibid.
21 Ibid. h.5



Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat  STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.

Dalam pasal 9 peraturan daerah Nomor 9 tahun 2013 dinyatakan bahwa

nama retribusi parkir dipungut Retribusi  sebagai    atas  pelayanan  penyediaan

tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10 menyatakan bahwa objek retribusi tempat khusus parkir adalah

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh

pemerintah Daerah, dalam hal ini dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus

parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelolah

oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribdai atau badan

yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan /

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya

tarif retribusi, dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 adalah:

1. Prinsip dan sasarn dalam penetapan besarnya tariff retribusi tempat khusus

parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

2. Keuntungan yang layak, diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.



Dalam pasal 15 dinyatakan tentang struktur dan besaran tarif retribusi

adalah :

1. Struktur   dan   besarnya   tarif   retribusi   ditetapkan dengan

mempertimbangkan keuntungan yang layak, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan, dan efektifitas  pengendalian  atas penggunaan tempat khusus

parkir.

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri

dari :

a. Kendaraan Roda Dua : Rp. 1000,-

b. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2000,-

3. Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di

Air dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

4. Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi

Penyeberangan di Air dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan

perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Dalam pasal 18 dijelaskan tentang poin-poin pemungutan retribusi,

yaitu :

a) Pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus parkir

tidak dapat diborongkan.

b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus parkir dipungut

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



c) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu

langganan.

d) Hasil pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus

parkir disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e) Tatacara pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus

parkir diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pada Bab VII, tentang penentuan pembayaran , angsuran dan penundaan

pembayaran, dalam pasal 19 dan pasal 20 dijelaskan bahwa:

a) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

b) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkannya   SKRD atau   dokumen   lain   yang dipersamakan.

c) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

d) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

e) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

f) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi

diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Dalam hal penagihan retribusi dijelaskan dalam pasal 24, yaitu :

1. Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD

2. Penagihan retribusi didahului dengan Surat teguran

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan diatur dalam peraturan

gubernur.




