GUBERNUR
SUMATERA BARAT

Mengingat

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Cara Pemungutan Tarif Semen Beku pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan
Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato ;

: 1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

No. Urut: 32, 2021

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF SEMEN BEKU PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI SUMBER DAYA TUAH SAKATO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a.

b.

c.

bahwa salah satu objek penerimaan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berasal dari
hasil kerjasama daerah yakni semen beku dan
pemberian jasa penelitian pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi
Sumber Daya. Tuah Sakato.
bahwa peredaran semen beku merupakan salah
satu program Pemerintah Daerah yang sangat
penting dalam pengembangan reproduksi ternak
ruminansia di Indonesia khususnya di Provinsi
Sumatera Barat dalam menghasilkan penerimaan
daerah melalui kerjasama daerah;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum
dalam penerimaan daerah yang bersumber dari
penjualan, pemeriksaan semen beku dan jasa
penelitian, perlu diatur pemungutan tarifnya ;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 tentang
Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak
Ruminasia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA
PEMUNGUTAN TARIF SEMEN BEKU PADA
PELAKSANA
TEKNIS
DAERAH
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER
TUAH SAKATO.

CARA
UNIT
BALAI
DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
pengelolaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

5.

6.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya
disingkat Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Barat yang membawahi Unit Pelayanan
Teknis Daerah Pemungut.
Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut yang selanjutnya
disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas
Balai Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Tuah Sakato
yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas, yang berwenang
mengelola penjualan semen beku dan memungut hasil
penjualannya.

7.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan daerah.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
9.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya
disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang
bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah serta
kekayaan daerah yang dipisahkan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai
kegiatan penagihan kepada pihak kedua serta pengawasan
penyetorannya.
11. Wajib Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang
selanjutnya disebut Wajib LLPADS adalah Pemerintah,
Pemerintah Daerah lainnya, Orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut LLPADS.
12. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,
yang selanjutnya disingkat SKLLPADS, adalah surat ketetapan
LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang
terutang.
13. 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
LLPADS
dan/atau
untuk
tujuan lain
dalam
rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih
yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses
produksi.
15. Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki empat bagian
perut yaitu rumen, reticulum, omasum dan abomasums serta
usus.
16. Produksi adalah kegiatan menghasilkan semen beku ternak
ruminansia hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun
dan/atau galur ternak.

Pasal 2
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
orang pribadi atau Badan dalam pelaksanaan pemungutan tarif
semen beku yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan potensi penerimaan
pendapatan asli daerah.
BAB II
JENIS OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3
(1) Semen beku merupakan penerimaan LLPADS yang termasuk
dalam objek hasil kerja sama daerah.
(2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :
a. penjualan semen beku/ straw 0,25 ml ;
b. pengujian semen beku ;
c. pengujian semen segar ;
d. jasa penelitian 1-7 hari ;
e. jasa nenelitian 8-14 hari
f. jasa penelitian 15-30 hari ; dan
g. jasa penelitian 31-90 hari.
Pasal 4
Subjek LLPADS adalah Pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan
fasilitas layanan objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Pasal 5
Wajib LLPADS adalah Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa
layanan LLPADS yang diberikan.
BAB III
TARIF
Pasal 6
Imbalan atas jasa layanan pemanfaatan objek LLPADS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan oleh UPTD
dikenakan tarif.

Pasal 7
(1) Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan
perhitungan biaya per unit layanan yang diberikan meliputi
bahan baku, peralatan dan/atau tenaga kerja.
(2) Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf d, huruf e, huruf, f dan huruf g ditetapkan berdasarkan
perhitungan biaya per unit layananan yang diberikan meliputi
bahan pakai habis, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga
ahli/tenaga kerja.
(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)
(2)
(3)
(4)

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN DAN
TEMPAT PENYETORAN
Pasal 8
LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan
SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
Blanko SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam DPA
UPTD atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
Dalam hal blanko SKLLPADS tidak tersedia, maka SKLLPADS
dapat dicetak melalui aplikasi komputer.
Bentuk/format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9
(1) Penyetoran penerimaan LLPADS dilakukan secara tunai/non
tunai pada saat objek LLPADS dimanfaatkan/ diserahkan
sesuai jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam naskah
perjanjian.
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah
setelah Kuasa Bendaharara Umum Daerah menerima nota kredit
atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Penyetoran LLPADS dilakukan Wajib LLPADS melalui bendahara
penerima pembantu sebesar nilai nominal yang tercantum dalam
SKLLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10
SKLLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berfungsi
sebagai bukti penyetoran setelah divalidasi/ditanda tangani dan
dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima/bendahara
penerima pembantu.
Pasal 11
(1) Penunjukan
bendahara
penerima/bendahara
penerima
pembantu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul
Kepala Dinas atau Kepala UPTD.
(2) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan seluruh
hasil penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
ke Rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari
Sumatera Barat paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari dengan
menggunakan Surat Tanda Setor.
(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1(satu) hari.
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran.
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi
dokumen elektronik.
(5) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang
disiapkan dan dicetak oleh UPTD atau dibuat dengan aplikasi
komputer sesuai dengan bentuk/ format sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Pembayaran LLPADS dilakukan pada kantor UPTD atau langsung ke
Rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari
Sumatera Barat dan menyampaikan bukti setor yang sah kepada
UPTD.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 14
(1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
petugas yang erkait dengan pemungutan LLPADS wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan
dan
penyetoran
atas
penerimaan
yang
menjadi
tanggungjawabnya.
(2) Bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan
petugas yang terkait dengan pemungutan LLPADS wajib
mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
(3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerimaan/
bendahara
penerimaan
pembantu
untuk
pencatatan/
membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran
disiapkan
dan
diadakan
oleh
UPTD
sesuai
dengan
format/bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15
Bendahara
penerimaan
pembantu
pada
UPTD
wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara
fungsional kepada Bendahara Penerimaan melalui Kuasa
Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 6 (enam) bulan
berikutnya.
Bendahara
Penerimaan
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran
melalui Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dinas paling lambat
tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
Bendahara
Penerimaan
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban

penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka
rekonsiliasi penerimaan.
(5) Laporan secara fungsional disiapkan UPTD melalui Kepala Dinas
sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(6) Laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Gubernur ini.
(7) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan
pengadaan/pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (4), dan
ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 September 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

BAB VI
TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 16
Perangkat Daerah dan/atau Dinas terkait dengan pemungutan wajib
melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis
administrasi keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Pasal 17
(1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan perangkat daerah
yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan
pemungutan LLPADS yang dilakukan oleh bendahara
penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas lain yang
terkait dengan pemungutan LLPADS.
(2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan
basil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam
suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

dto
MAHYELDI
Diundangkan di Padang
Pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
dto
HANSASTRI
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR : 32

