
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

 
NOMOR  15  TAHUN 2005 SERI C 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR        15      TAHUN  2005 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TERMINAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di dalam terminal;  

b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu digali 
sumber pendapatan daerah dari retribusi terminal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di  maksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Terminal; 

Mengingat : 1. 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); 

2. 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) ; 

3.  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) ; 

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4265) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
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6. 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) ; 

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

8. 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) ; 

9. 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) ; 

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

11. 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) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001       Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4139) ; 

13. 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 ) ; 

14. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri 
E) ; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. 
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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 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
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 Kabupaten Tanah Bumbu. 
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

7. 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. 

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

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

10. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

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

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

15. 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; 

16. 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 
PEMBINAAN 

Pasal 2 
 
(1) Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas 

Perhubungan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi kegiatan 

pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal. 
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Pasal 3 

 
(1) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah 

ini, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terminal. 
(2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 

ini, meliputi kegiatan sebagai   berikut  : 
a. penataan peralatan, fasilitas, arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan 

sistem serta prosedur pengoperasian terminal; 
b. pelaksanaan kegiatan pengaturan parkir, pungutan jasa pelayanan, pengoperasian 

fasilitas, pengaturan arus lalu lintas dan pencatatan jumlah dan jenis kendaraan 
didalam terminal ; 

c. pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta 
ketertiban didalam terminal ; 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah 

ini, adalah kegiatan menjaga agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi 
pokoknya. 

(2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan 
sebagai berikut : 
a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal ; 
b. menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, 

marka dan papan informasi ; 
c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas dan peralatan ; 
d. merawat saluran-saluran air dan instalasi listrik ;  
e. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran ; 

 
Pasal 5 

 
Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 
dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal. 

 
Pasal 6 

 
Bupati mengatur dan mengendalikan pembangunan disekitar wilayah terminal untuk 
mengurangi aktifitas lain yang akan berdampak terhadap lalu lintas disekitar terminal. 

 
Pasal 7 

 
(1) Penggunaan terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan transportasi 

harus mendapat izin Bupati. 
(2) Pengaturan kios pedagang didalam terminal didasarkan pada asas keserasian, keindahan 

dan kebersihan serta pedagang kaki lima dilarang melaksanakan kegiatannya dalam 
terminal.  

 
Pasal 8 

 
(1) Petugas terminal dapat memeriksa persyaratan teknis, laik jalan dan administrasi 

kendaraan sebelum kendaraan meninggalkan terminal. 
(2) Petugas terminal dapat menunda keberangkatan apabila kendaraan tersebut dianggap 

tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. 
(3) Petugas terminal memonitor dan memeriksa tarif dan tingkat pelayanan kepada 

penumpang. 
(4) Petugas terminal dapat memeriksa jam kerja pengemudi demi keselamatan penumpang 

kendaraan. 
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BAB III 
RETRIBUSI 

Bagian Pertama  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 
Pasal  9 

 
(1) Dengan nama Retribusi Terminal di pungut Retribusi  atas pelayanan penyediaan 

terminal untuk kendaraan penumpang, bus umum, kendaraan pribadi, tempat kegiatan 
usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal. 

(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di Terminal meliputi : 
a. tempat memuat dan atau menurunkan  penumpang dan atau barang bagi mobil 

penumpang umum dan mobil bis umum 
b. tempat parkir ; 
c. kios ; 
d. sarana kebersihan umum ; 
e. tempat istirahat awak kendaraan umum ; 
f. tempat pemasangan reklame ; 
g. tempat cuci kendaraan ; 
h. ruang tunggu penumpang dan pengunjung ; dan 
i. izin pemakaian kios dan atau fasilitas lainnya ; 

(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 
didalam Terminal. 

 
Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 
Pasal 10 

 
Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 
Pasal 11 

 
Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian 
fasilitas terminal.  

 
Bagian Keempat 

Prinsip dan Sasaran Dalam  Penetapan  
Struktur dan Besaranya Tarif 

Pasal 12 
 

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan 
pemeliharaan, biaya pengelolaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.  

  
Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasal 13 

 
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, frekuensi, luas, dan jangka waktu 

pemakaian fasilitas terminal sesuai tipe terminal. 
(2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 
a. terminal  tipe  B 

1. tempat memuat/dan atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi 
mobil penumpang umum dan mobil bis umum : 
a) untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk  

besarnya……………… Rp.      3.000,- 
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b) untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk 

besarnya……………… Rp.      2.000,- 
c) untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk 

besarnya……… Rp.      1.000,- 
d) untuk  mobil  bis   umum    angkutan   kota setiap masuk 

besarnya……………  Rp.  1.000,- 
e) untuk mobil penumpang umum  tidak dalam trayek (taksi )  setiap 

masuk besarnya………  Rp. 1.000,- 
f ) untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk terminal 

besarnya………   Rp.   500,- 
Dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan  pulang-pergi (PP) 
sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) 
kali. 

2.  tempat parkir : 
a)  sepada motor sebesar…………… Rp.       500,- 
b. mobil pribadi /  pick up sebesar… Rp.    1.000,- 
c) bis mini / truck sebesar ……….. Rp.    1.500,- 
d) bis parkir dijalur panjang /jalur istirahat   Rp.    2.000.- 
e) bis malam sebesar …………. Rp.    5.000,- 

3. kios : 
a) untuk pemakaian kios diterminal sebesar…… Rp.    500,-/hr 
b) Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas : 

1) penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang 
berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan 
listrik sebesar 10% dari tarif pengenaan ; 

2) penggantian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
sesuai ketentuan yang berlaku ; 

4. sarana kebersihan umum  
a) kamar mandi dikenakan retribusi sebesar  
 Rp. 1.000,- 
b) WC dikenakan retribusi sebesar …… Rp.      500,- 
c) Patarusan dikenakan retribusi sebesar………..  Rp. 
500,- 

5. tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp.   2.500,- 
6.   tempat   pemasangan   reklame   di    lingkungan      terminal 

sebesar ……………… Rp. 100.000.-/ M2 / bulan. 
7.   tempat cuci kendaraan : 

setiap mencuci kendaraan sebesar……Rp.   2.000,- 
8.  ruang tunggu penumpang dan pengunjung untuk setiap orang 

sebesar……………………… Rp.  200,- 
9.   perijinan :  

a) untuk setiap pemberian atauperpanjangan ijin pemakaian 
kios atau fasilitas terminal lainnya sebesar……….. Rp.   
20.000.- 

b) ijin sebagaimana dimaksud huruf a berlaku selama 1 
tahun.  

 
b.  terminal tipe C : 

1.  jalur masuk kendaraan umum : 
a)  mobil bis sebesar………… Rp.     2.000,- 
b)  bis mini sebesar ……………. Rp.     1.000,- 
c)  mobil penumpang umum antar kota dalam propinsi    sebesar 

……………………. Rp.     1.000,- 
d)  mikrolet /angdes/ angkot sebesar …………… Rp.  500,- 

2. tempat parkir : 
a)  sepeda sebesar…………..  Rp.       200,- 
b)  sepeda motor sebesar …….. Rp.       500,- 
c) mobil pribadi/pick sebesar…. Rp.    1.000,- 
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3.  pemakai       kios      atau       warung        dikenakan     retribusi sebesar 
………………… Rp. 500,-/hari. 

4. sarana kebersihan umum : 
a) kamar mandi dikenakan retribusi sebesar ……Rp.    1.000,- 
b) WC dikenakan retribusi sebesar … Rp.       500,- 
c) Peturasan di dalam terminal dikenakan retribusi sekali pakai  sebesar …Rp.       

500,-  
Bagian Keenam 

Wilayah Pemungutan 
Pasal 14 

 
Retribusi dipungut  diterminal wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.  

 
Bagian Ketujuh 

Surat Pendaftaran 
Pasal 15 

 
(1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD. 
(2) SPdORD disebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, 

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

pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan kemudian  dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kedelapan 
Penetapan Retribusi 

Pasal 16 
 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan 
Retribusi dengan menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang 
terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. 

(3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan kemudian 
dengan Peraturan  Bupati.    

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Pemungutan  

Pasal  17 
 

(1)  Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pungutan .  
(3) Hasil Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. 

 
Bagian Kesepuluh 

Sanksi Administrasi 
Pasal 18 

 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya 
retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan  
STRD. 

 
Bagian Kesebelas 

Tata Cara Pembayaran 
Pasal  19 

 
(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus. 
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan. 
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(3) Tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran retribusi ditetapkan kemudian 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua belas 

Tata Cara penagihan 
Pasal  20 

 
(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  21 

 
(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. 
(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) Pasal ini tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangakan. 

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

 
Pasal 22 

 
(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) Pasal ini 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 23 

 
(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) Pasal Ini harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 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. 
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(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   24 

 
(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. 

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

 
Pasal   25 

 
(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 23 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 26 
(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. 
 

Bagian Keenambelas 
Kadaluwarsa Penagihan 

Pasal 27 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi 
melakukan tindak Pidana dibidang retribusi; 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran ; 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung ; 
 

BAB  III 
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMUNGUTAN 

Pasal  28 
 

(1) Terhadap instansi pelaksana pemungutan retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah 
ini diberikan biaya operasional setinggi-tingginya      10 % dari realisasi penerimaan 
dan biaya pemungutan setinggi-tingginya 5 % dari realisasi penerimaan. 
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(2) Tatacara dan besarnya biaya operasional dan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB  IV 

PENYIDIKAN  
Pasal 29 

 
(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 ; 

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  V 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal  30 

 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

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

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 31 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 32 

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   11 November 2005 
 
BUPATI TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. ZAIRULLAH AZHAR 

 
 
 
Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal  1 November 2005 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. DIFRIADI DARJAT 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH  BUMBU TAHUN  2005    NOMOR  
15   SERI  C. 

 
PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TENTANG 
 
 
 
 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
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