
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

 
NOMOR  13  TAHUN 2005 SERI C 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR   13   TAHUN  2005 
 

TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DI KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban, keselamatan dan kelayakan bagi 

pengguna kendaraan bermotor perlu diadakan pengujian kendaraan 
bermotor yang merupakan salah satu kewenangan dibidang 
perhubungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; 

b. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah 
Bumbu adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Bumbu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum 
Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4265); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan     
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

9. 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); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan 
Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan  (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 
90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4090); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, 
Seri D). 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D). 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai  Daerah 
Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Nomor 05); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 
BUPATI TANAH BUMBU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Tanah Bumbu. 
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkut orang dan atau 
barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel. 

6. Retribusi adalah pungutan  yang dikenakan pada setiap pengujian kendaraan bermotor. 
7. Pengujian adalah tenaga teknis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan 

menanda tangani hasil pemeriksaan. 
8. Lokasi Pengujian adalah tempat pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa dan 

didasarkan atas domisili Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
9. Pengujian adalah pemeriksaan teknis yang telah ditentukan pada bagian-bagian 

kendaraan bermotor yang diperhitungkan akan mendapat beban kritis dan dapat diduga 
menimbulkan bahaya. 

10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor  yang semata-mata diperlengkapi 
dengan sebayak-banyaknya 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya. 

12. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duudk, 
tidak termasuk tempat duduk pengemudinya  baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan barang. 

13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk huruf K dan huruf L 
ini dan selain kendaraan roda dua. 

14. Kereta gandengan adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk dihela oleh kendaraan 
bermotor penarik (traktor). 

15. Kereta tempelan adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk  dirangkaikan pada 
kendaraan bermotor penarik (traktor) dengan cara sebagian dari berat dan muatannya 
bertengger pada kendaraan bermotor penariknya. 
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16. Layak jalan adalah kondisi yang dapat diperhitungkan dari suatu kendaraan bermotor 
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

17. Uji pertama adalah pelaksana pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji 
yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali. 

18. Uji berkala/periodic adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji kedua 
kalinya atau berikutnya secara periodik. 

19. Uji ulangan adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada huruf Q dan 
huruf R dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis. 

20. Uji asap adalah pengujian khusus terdapat tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang 
dikeluarkan melalui emisi gas dalam rangka pengendalian dampak lingkungan. 

21. Pemeriksaan penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada 
akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun 
untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan layak jalan. 

22. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau berat kombinasi yang 
diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan 
kereta gandengan atau kereta tempelan yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya. 

23. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan hukum. 

24. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oeleh sector swasta. 

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan pembayaran.  

26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah 
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib 
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut 
peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, 
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang telah ditetapkan. 

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 
melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

32.  Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan 
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan daerah; 

33.  Penyelidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan 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. 

 
BAB II 

RETRIBUSI 
Bagian Pertama 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
Pasal 2 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
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(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi 
dikabupaten meliputi : 

a. mobil penumpang; 
b. mobil barang; 
c. kereta gandengan; dan 
d. kereta tempelan; 
(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

sebagai pemilik, penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdomisili tetap 
maupun sementara di Kabupaten. 

(4) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berplat nomor dari 
luar Kalsel yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu wajib dikenakan retribusi 
pengujian kendaraan bermotor paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun. 

 
Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 
Pasal 3 

 
Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi jasa umum. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 
Pasal 4 

 
Tingkat pengguna jasa retribusi kendaraan bermotor di dasarkan atas permohonan subyek 
Retribusi. 
 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran Dalam 

Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Pasal 5 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi didasarkan pada tujuan  mencakup 

sebagian atau seluruh biaya pengujian. 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa pengujian meliputi 

pemeriksaan : 
a. uji pertama; 
b. uji bulan atau priodik; dan 
c. penghapusan. 

 
Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasal 6 

(1) Struktur tariff dibedakan berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan bermotor  dan 
volume pengujian. 

(2)  Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
a. jasa ketata usahaan terdiri dari : 

1) formulir permohonan Rp.  1.500,-  
2) buku uji  Rp.   7.500,-  

b. pengujian awal terdiri dari:  
1) mobil  penumpang roda tiga  Rp.     12.500,-  
2) mobil bis dengan JBB s/d 2 ton   Rp.     16.000,- 
3) mobil barang dengan JBB s/d 2 ton  Rp.     15.000,- 
4) mobil barang dengan JBB diatas 7 ton  Rp.     22.500,- 
5) kendaraan alat berat Rp.     33.000,- 

c. pengujian ulang terdiri dari : 
1) mobil penumpang roda tiga Rp.     11.000,- 
2) mobil penumpang roda empat Rp.     21.000,- 
3) mobil bis dengan JBB s/d 7 ton Rp.     24.500,- 
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4) mobil bis dengan JBB s/d 7 ton keatas Rp.     33.500,- 
5) mobil barang dengan JBB s/d 2 ton Rp.     21.000,- 
6) mobil barang diatas 2 ton s/d 7 ton Rp.     33.500,- 
7) kendaraan alat berat  Rp.     43.000,- 

d. pengujian penghapusan terdiri dari: 
1) mobil penumpang; Rp.     11.000,- 
2) mobil bis dengan JBB s/d 7 ton; Rp.     14.000,- 
3)  mobil bis dengan JBB s/d 7 ton keatas; Rp.     16.500,- 
4) mobil barang dengan JBB s/d 7 ton; Rp.     19.000,- 
5) kendaraan roda dua; Rp.     11.000,- 
6) mobil gandengan/tempelan. Rp.     26.000,- 

e. tempat pengujian terdiri dari ;berbagai kendaraan bermotor  
sebesar Rp.       2.500,- 

f. lain – lain. 
1) penggantian plat uji, rusak/ulang Rp.       3.500,- 
2) uji asap (emisi buangan) Rp.     11.000,- 
3) tanda samping hasil uji kendaraan  
 bermotor  Rp.     15.000,- 
4) surat keterangan pemakaian kaca film Rp.  5.000,- 
(3) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan  
 

Bagian Keenam 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 7 
 

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut diwilayah tempat pengujian kendaraan 
bermotor dilaksanakan. 

Bagian Ketujuh 
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang 

Pasal 8 
 

(1) Masa Retribusi adalah setiap kali dilakukan pelayanan pengujian atau selama 
penggunaan fasilitas pengujian. 

(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang 
disamakan. 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 9 
 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dan SKRDKBT. 
(3) Hasil dari pungutan disetorkan ke Kas Daerah. 
(4)  

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 10 
 

(1) Pembayaran Retribusi, yang terhutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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Bagian Kesepuluh 
Surat Pendaftaran 

Pasal 11 
 

(1 )  Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 
(2 )  SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya. 
(3)  Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kesebelas 
Penetapan Retribusi 

Pasal  12 
 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan 
Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil perhitungan dan ditemukan data lain dan atau data semula 
belum lengkap mengadakan perhitungan jumlah sesuai yang terhutang, maka dikeluarkan 
SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian keduabelas 

Sanksi Administrasi 
 

Pasal  13 
 
(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 

dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) 
untuk satu ketentuan masa 1 (satu) kali uji. 

(2) Masa 1(satu) kali uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah selama 6 
(enam) bulan/1 (satu) semester. 

 
Bagian Kedua belas 

Tata Cara Penagihan 
Pasal  14 

 
(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SKRDKBT,STRD Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang 
harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada 
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa melalui Badan urusan piutang dan lelang 
Negara (BUPLN). 

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Bagian Ketigabelas 
Keberatan 

 
Pasal  15 

 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT atau SKRDLB; 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
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(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi 
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali  
apabila wajib  retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena diluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangakan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan dalam 
pelaksanaannya penagihan retribusi. 

 
Pasal 16 

 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan 

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; 
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 

menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak 

memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut, maka permohonan 
pengajuan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. 

 
 

Bagian keempat Belas 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 17 
 

(1)  Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati. 

(2)   Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati 
Tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 

(4)    Apabila  Wajib   Retribusi    mempunyai    utang    Retribusi    lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

 (5)  Pengembaliaan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 

 (6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka 
waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

 
Pasal   18 

 
(1)  Permohonan  pengembalian   kelebihan   pembayaran   retribusi   diajukan   secara 

tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a.  nama dan alamat Wajib Retribusi ; 
b.  masa Retribusi  ; 
c.  besarnya kelebihan pembayaran ;dan 
d.  alasan yang singkat dan jelas.  

 
(2)  Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi secara langsung atau melalui 

pos tercatat  ; 
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(3)  Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan 
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

 
Pasal  19 

 
(1)  Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah 

Membayar kelebihan Retribusi ; 
(2)   Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

 
Bagian Kelimabelas 

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 
Pasal 20 

 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi. 
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

BAB III 
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMUNGUTAN 

Pasal 21 
 
(1) Terhadap instansi pelakasana pemungutan Retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah 

ini dierikan biaya operasional setinggi-tingginya 5% dan biaya pemungutan setinggi-
tingginya 5% dari realisasi penerimaan. 

(2) Tata cara dan besarnya biaya operasional dan pemungutan Retribusi dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 22 
 

(1)  Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah ). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah. 
 

BAB V 
PENYIDIKAN 

Pasal 23 
 

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus   sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang      Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini   adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi daerah dan agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana pajak dan retribusi daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang pajak dan retribusi daerah; 
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan bahan bukti tersebut; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang pajak dan retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 24 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 25 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
  

Ditetapkan di Batulicin 
pada tanggal    
 
BUPATI TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. ZAIRULLAH AZHAR 
 

Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 
TTD 
 
H. DIFRIADI DARJAT 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH  BUMBU TAHUN  2005   NOMOR   13   

SERI  C. 
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