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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR  6 TAHUN  2005 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
 
Menimbang 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mengingat 

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
: 

a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran 
yang strategis dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 
sehingga penyelenggaraan perlu diatur dan dibina untuk 
mewujudkan tertib administrasi dan pelaksana perizinan; 

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan serta peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah perlu digali sumber dari Retribusi di 
Bidang Perizinan Bidang Industri  dan Perdagangan di Kabupaten 
Tanah Bumbu; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan; 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) 
Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) 
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997  tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000  Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048 ); 
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5. 
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10 
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12 
 
 
 
 

13 
 
 
 

 
 
 
 
14 
 
 

 
 
 

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 ); 
Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
PembentukanPeraturan   Perundang - Undangan             ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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 ); 
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 ); 
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor. 3952 ) 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Nomor  01 Tahun 2004, Seri  D); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor  02 Tahun 
2004, Seri  D); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG INDUSTRI 
DAN PERDAGANGAN.  

 
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 Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKMN dan PM Kabupaten 

Tanah Bumbu. 
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 
Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk 
Badan Usaha Lainnya. 

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah bahan baku, barang 
setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan Industri. 

8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus 
menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau 
kompensasi. 

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap 
dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 
Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 

10. Izin Usaha Industri adalah Surat Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang 
melakukan kegiatan Usaha Industri secara terus menerus. 

11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan 
kegiatan Usaha Perdagangan. 

12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian 
yang dilakukan setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. 

13. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan 
ketentuan undang-undang wajib daftar perusahaan ( WDP) dan atau peraturan-peraturan 
pelaksanaannya dan atau menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan 
serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran Perusahaan. 

14. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor 
Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah terdaftar. 

15. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, yang dapat ditutup dengan tujuan 
tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat 
penyimpanan barang/barang dagangan/perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

16. Usaha Pegudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak 
lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang. 
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17. Penumpukan Barang adalah kegiatan menumpuk/mengumpul barang pada suatu tempat 
terbuka sebagai kegiatan usaha jual beli. 

18. Pameran Dagang adalah kegiatan pertunjukan, memperagakan, memperkenalkandan atau 
menyebarluaskan informasi hasil produk barang dan atau jasa disuatu tempat dalam 
jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas 
pasar dan mencari hubungan dagang. 

19. Konvensi atau Seminar Dagang adalah pertemuan kelompok orang untuk membahas 
permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan untuk pameran dagang. 

20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 
Izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan 
penggunaan sumber daya alam. 

24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegitan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

26. Penyidikan 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 ini membuat terang tindak pidana 
dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

PERIZINAN 
Pasal 2 

 
Orang atau badan yang melakukan usaha pada sektor industri dan perdagangan serta sektor 
usaha lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu wajib mendapatkan perizinan dibidang industri dan 
perdagangan serta pendaftaran kepada Bupati. 

 
Pasal 3 

 
Dokumen Perizinan yang diberikan kepada pengusaha di bidang Industri dan Perdagangan 
serta Pendaftaran Perusahaan meliputi : 
a. Izin Usaha Industri (IUI) : 

1. IUI Kecil Diberikan kepada pengusaha industri nilai investasi mesin peralatan 
diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.  200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati; 

2. IUI Menengah Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 
usaha industri dengan nilai investasi mesin dan peralatannya diatas Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati; 

3. IUI Besar Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 
usaha industri dengan nilai investasi mesin dan peralatannya diatas Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang 
ditempati; 
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b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 
baik barang maupun jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak-
hak atas barang dan jasa dengan jenis skala kekayaan bersih. 
1. SIUP Kecil diberikan kepada pengusaha dagang dengan nilai kekayaan bersih Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah); 

2. SIUP Menengah diberikan kepada pengusaha dagang dengan nilai kekayaan bersih 
diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah); dan 

3. SIUP Besar diberikan kepada pengusaha dagang dengan nilai kekayaan bersih 
diatas  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 

c. Tanda Daftar Gudang ( TDG ) diberikan kepada pengusaha pergudangan atau pengusaha 
yang memiliki gudang dalam rangka mendukung kegiatan usahanya. 

d. Izin Penumpukan Barang 
Diberikan kepada pengusaha yang menumpuk barang diatas tanah/areal terbuka dalam 
mendukung kegiatan usahanya; 

e. Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Promosi (IPPD) 
Diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pameran atau promosi 
dagang dalam waktu tertentu; 

f. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) diberikan kepada orang atau badan yang melakukan 
usahanya dan telah mendapat izin baik dibidang industri, perdagangan serta izin teknis 
lainnya, maka wajib mendaftarkan perusahaannya tersebut baik dalam   bentuk : 

1. Perseroan Terbatas (PT) Swasta Nasional. 
2. Perseroan Terbatas Swasta Asing. 
3. Persekutuan Komanditer ( CV ), Firma. 
4. Koperasi. 
5. Perusahaan Perorangan. 
6. Perusahaan lainnya. 
g. Setiap perusahaan kecil, menengah dan besar yang membuka cabang di wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah 
Daerah melalui Dinas. 

 
Pasal  4 

 
(1) Semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf b berlaku 

selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. 
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk daftar ulang setiap 1 

(satu) tahun. 
(3) Izin penumpukan barang dan Izin penyelenggaraan promosi dagang, masa berlakunya 

disesuaikan dengan waktu yang diperlukan. 
(4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan 

Bupati. 
 

BAB  III 
RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal  5 
 

(1) Dengan nama Retribusi Perizinan Dibidang Industri Dan Perdagangan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin. 

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dibidang industri dan perdagangan serta 
pendaftaran perusahaan sesuai dengan jenis perizinan. 

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin dibidang 
pelayanan atas pemberian izin. 
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Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

Pasal  6 
 

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. 
 

Pasal  7 
 

Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas adalah : 
a. Izin Usah Industri (IUI) 

1. IUI Kecil ; 
2. IUI Menengah ; dan 
3. IUI Besar. 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
1. SIUP Kecil ; 
2. SIUP Menengah ; dan 
3. SIUP Besar. 

c. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPPD); 
d. Tanda Daftar Gudang ( TDG ). 
e. Izin Penumpukan Barang; 
f. Tanda Daftar Perusahaan : 

1. Perseroan Terbatas (PT) Swasta Nasional. 
2. Perseroan Terbatas Swasta Asing. 
3. Persekutuan Komanditer ( CV ), Firma. 
4. Koperasi. 
5. Perusahaan Perorangan. 
6. Perusahaan lainnya. 

g. Pendaftaran Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar. 
 

Pasal  8 
 

Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak di wajibkan bagi orang atau badan usaha yang 
melakukan kegiatan usaha dibidang industri dan perdagangan dengan nilai investasi dibawah 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Pasal  9 

 
(1) Tingkat Pengguna jasa diukur dari pelayanan perizinan dibidang industri dan 

perdagangan serta pendaftaran perusahaan. 
(2) Jenis dan Karakteristik perizinan yang diberikan. 

 
Bagian Keempat 

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif 

 
Pasal 10 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan 
untuk menutupi penyelenggaraan pemberian izin untuk menunjang biaya penyelenggaraan 
palayanan perizinan. 

 
Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal 11 
 

(1) Struktur tarif dibedakan dalam golongan tarif retribusi yang didasarkan pada jenis dan 
karakteristik izin yang diberikan. 
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(2) Struktur dan besarnya tarif  perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 
 

NO. JENIS PERIZINAN / KLASIFIKASI TARIF 

 
1. 

 
Izin Usaha Industri (IUI) : 
a. IUI Kecil 
b. IUI Menengah 
c. IUI Besar 

 
 
Rp.     25.000,- 
Rp.   250.000,- 
Rp.   500.000,- 

 
2. 

 
Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP) : 
a. SIUP Kecil 
b. SIUP Menengah 
c. SIUP Besar 

 
 
 
Rp.     25.000,- 
Rp.   100.000,- 
Rp.   200.000,- 

 
3. 

 
Tanda Daftar Gudang ( TDG ) 

 
Rp.    5.000/M2 

4. Izin Penumpukan Barang (IPB) : Rp.       2.500/M3 

5. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD) : Rp.   100.000/hr 

 
6. 

 
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 
1. Perseroan Terbatas (PT) Swasta Nasional. 
2. Perseroan Terbatas Swasta Asing. 
3. Persekutuan Komanditer ( CV ), Firma. 
4. Koperasi. 
5. Perusahaan Perorangan. 
6. Perusahaan lainnya. 
 

 
 

Rp. 100.000,- 
 
Rp. 250.000,- 
Rp.  10.000,- 
Rp.  25.000,- 
Rp.  10.000,- 
Rp. 100.000,- 

7. Biaya Pendaftaran Perusahaan 
a. Kecil 
b. Menengah 
c. Besar. 

 
Rp.25.000,- 
Rp.50.000,- 
Rp.100.000,- 

 
 

Bagian  Keenam 
Kewenangan Pemungutan 

Pasal  12 
 
(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan oleh 

Dinas. 
(2) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh 

bendaharawan penerimaan yang selanjutnya disetorkan pada Kas Daerah. 
(3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud  ayat (2) ditetapkan kemudian 

dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian  Ketujuh 
Wilayah  Pemungutan 

 
Pasal  13 

 
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat diberikannya perizinan. 
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Bagian  Kedelapan  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 

 
Pasal  14 

 
(1) Masa retibusi adalah jangka waktu sampai dengan daftar ulang yang lamanya 1 (satu) 

Tahun. 
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 

Bagian  Kesembilan  
Tata Cara Pemungutan 

 
Pasal  15 

 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan. 

 
Bagian  Kesepuluh  

Sanksi Administrasi  
 

Pasal  16 
 
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya karena kelalaiannya belum memiliki izin, 

atau izinnya tidak berlaku lagi maka akan diberikan sanksi administritif : 
a. diberikan peringatan tertulis pertama untuk melakukan konfirmasi keberadaan 

perusahaan tersebut ; 
b. diberikan peringatan tertulis kedua apabila paling lama 30 (tiga puluh)  hari setelah 

peringatan pertama sesuai pasal ini tidak mengindahkan; atau 
c. akan dilakukan penutupan sementara kegiatan operasi apabila setelah 30 (tiga puluh) hari 

peringatan kedua tidak diindahkan. 
 

Pasal 17 
 

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

 
Bagian Kesebelas 

Tata Cara Pembayaran 
 

Pasal 18 
 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keduabelas 
Tata Cara Penagihan 

 
Pasal 19 

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

STRD, dan Surat Keputusan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar 
bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ). 

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
 

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id


Bagian Ketigabelas 
Keberatan 

 
Pasal 20 

 
(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 alas an-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 keadaan di luar kekuasaannya. 

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

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

 
Pasal 21 

 
(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 Keempatbelas 

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 
 

Pasal 22 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberikan 

dengan memperhatikan keperluan dan kemampuan wajib  retribusi. 
(3) Tata Cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB  IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN 

 
Pasal 23 

 
(1) Pemegang izin berhak mendapatkan legalitas usaha di Daerah. 
(2) Pemegang izin berkewajiban memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemegang izin harus melaksanakan sistem pelaporan kegiatan usaha secara berkala 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 

BAB  V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 24 
 

(1) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Tanah 
Bumbu dalam hal perizinan di bidang industri dan perdagangan. 
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(2) Bupati melalui dinas melakukan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan 
dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang lebih baik. 

 
BAB  VI 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 25 
 

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh Juta rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah 
tindak pidana pelanggaran. 

(3) Denda yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah. 
 

BAB VII 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 26 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
yang berlaku. 

(2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

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

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

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

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

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah; 

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

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
i. Menghentikan penyidikan; 
j. melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawaban 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27 

 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang 

sama dan  bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 28 

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

Ditetapkan di   Batulicin 
pada tanggal    2 Mei 2005      
                         
PENJABAT  BUPATI TANAH BUMBU, 
 
ttd 
 
H. SUKARDHI 
 

 
 
Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal   4 Mei 2005           
 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
ttd 
 
H. DIFRIADI DARJAT 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR  6  TAHUN 2005 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN                

 
 
I. UMUM 
Sejak dibentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, sampai saat ini masih belum memiliki Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar 
Perusahaan serta Izin Usaha Industri (IUI) sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas 
dan hal-hal tentang dunia usaha. 
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat pesat saat ini, semestinya 
sudah sangat perlua adanya Peraturan Daerah dimaksud. 
Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian 
perlindungan secara resmi, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan khususny 
golongan ekonomi lemah. 
Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dengan ditunjang Peraturan daerah ini sangat penting 
untuk dilaksanakan karena akan memudahkan untuk mengikuti perkembangan dunia usaha di 
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk perusahaan-perusahaan asing. 
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh informasi secara seksama 
mengenai keadaan dan perkembangan dunia usaha, yang sangat berguna untuk menyusun dan 
menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan 
terhadap usaha, dan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. 
Untuk kepentingan dimaksud perlu dikeluarkan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 
Pendaftaran Cabang Wajib Daftar Perusahaan serta Surat Izin Usaha Industri (IUI) yang 
legalitasnya melalui Peraturan Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
daerah (PAD). 
Bagi dunia usaha surat izin tersebut adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-
praktek usaha yang tidak sehat. 
 
II.  PASAL DEMI PASAL 
  
Pasal  1  s/d Pasal  28    Cukup  Jelas. 
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