
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
NOMOR : 7 TAHUN 2005  SERI C 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR  7  TAHUN  2005 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN DAN SERTIFIKASI DIBIDANG KESEHATAN 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih 

tertibnya dalam penataan serta kelancaran tugas dalam hal Perizinan 
dan Sertifikasi dibidang kesehatan; 

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan di Daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli 
Daerah perlu dipungut Retribusi Perizinan dan Sertifikasi dibidang 
kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam  
huruf a dan huruf b  perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perijinan dan Sertifikasi di Bidang Kesehatan Kabupaten 
Tanah Bumbu;  

 
Mengingat : 1. 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 ); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992  tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495  ); 

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); 
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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 ); 

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 Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

9. 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 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor  105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang          Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah  Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 2, Seri D). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 
BUPATI TANAH BUMBU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN SERTIFIKASI 
DIBIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU.  
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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. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu. 
7.  Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah 

jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. 

8.  Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. 

9. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan 
penyaluran sediaan farmasi, pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang 
dipimpin oleh seorang apoteker. 

10. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter di 
pedagang eceran obat yang dipimpin oleh Asisten apoteker dan di apotik dengan 
memperhatikan tanda warna hijau dikemasan obat tersebut. 

11. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep 
dokter di pedagang eceran obat yang dipimpin oleh Asisten apoteker dan di apotik 
dengan memperhatikan tanda warna biru dikemasan obat tersebut. 

12. Obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan hanya bisa didapatkan di apotik 
dengan menggunakan resep Dokter. 

13. Surat Izin Apotik ( SIA )  adalah surat  izin yang diberikan oleh menteri kepada 
Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan 
Apotik disuatu tempat tertentu. 

14. Toko Obat adalah suatu tempat usaha perorangan, pribadi atau badan usaha yang 
menjual obat bebas dan obat bebas terbatas bukan obat keras. 

15. Izin Toko Obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan   untuk menjalankan 
dan menjual obat bebas,obat bebas terbatas secara eceran di bawah pengawasan 
seorang asisten apoteker sebagai Penanggung jawab teknis di bidang Farmasi. 

16. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk 
menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran 
ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. 

17. Surat Izin Asisten Apoteker ( SIAA ) adalah bukti tertulis atas kewenangan yang 
diberikan kepada pemegang Ijazah Sekolah Asisten Apoteker/SMF,Akademi Farmasi, 
Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi Dan makanan,Jurusan 
Analis farmasi Dan Makanan Politeknik kesehatan Untuk menjalankan pekerjaan 
kefarmasian sebagai Asisten Apoteker. 

18. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker selanjutnya disebut SIKAA adalah Bukti tertulis 
yang diberikan kepada pemegang surat izin Asisten Apoteker ( SIAA ) untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian 

19. Laboratorium adalah sarana/tempat untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. 
20. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Laboratorium. 
21. Izin Praktek adalah izin praktek pelayanan kesehatan swasta. 
22. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang 

yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan 
menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. 
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23. Izin Praktek Dokter Umum adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang 
yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan 
memberikan terapi berupa resep. 

24. Izin Praktek Dokter Gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang 
yang berpendidikan dokter gigi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan 
gigi dan pengobatan gigi. 

25. Izin Dokter Spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang 
berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan 
dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya. 

26. Izin Optikal / toko kacamata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang 
untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat bantu penglihatan. 

27. Izin Praktek Balai Pengobatan Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada 
Yayasan/Badan untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan umum untuk 
pengobatan dasar. 

28. Izin Praktek Rumah Sakit Bersalin Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas 
kepada orang pribadi/badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, 
pemeriksaan ibu dan anak, dan pertolongan persalinan. 

29. Perawat adalah orang yang telah lulus  D 111  pendidikan keperawatan baik  di dalam 
maupun  luar negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

30. Izin Praktek Keperawatan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas kepada 
Perawat untuk menjalankan praktek keperawatan perorangan atau kelompok. 

31. Retribusi Daerah 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 hukum. 

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

33.  Retribusi perijinan dibidang kesehatan  adalah Pembayaran atas pemberian tempat 
pelayanan kesehatan yang memiliki atau dikelola pemerintah atau swasta dan 
perijinannya akan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atau pejabat 
yang ditunjuk. 

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut  peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

35. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 
retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang. 

36. Formulir Pendaftaran wajib retribusi adalah formulir yang diisi dan dipergunakan oleh 
wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi. 

37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPRD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi 
terhutang menurut perundang-undangan. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda. 

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah 
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya  
terutang. 

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib 
retribusi.   
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43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan Kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
daerah. 

44. Penyidikan Tindak Pidana di bidang 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 di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

RETRIBUSI 
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
 

Pasal 2 
 
(1) Dengan nama Retribusi Perizinan dan Sertifikasi di bidang kesehatan dan dipungut 

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin di bidang kesehatan dan 
usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. 

(2) Obyek Retribusi adalah perizinan dibidang kesehatan dan usaha lainnya yang terkait 
dengan bidang kesehatan adalah semua pemegang izin yang diberikan. 

( 3 ) Subyek Retribusi adalah orang dan badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin 
bidang kesehatan dan usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. 

 
Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 
Pasal 3 

 
Retribusi Perizinan dan Sertifikasi di Bidang Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan tertentu. 
 

Pasal 4 
 
( 1 ) Perizinan dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : 

a. praktek bagi tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan); 
b. praktek bidan; 
c. praktek perorangan fisioterapi; 
d. praktek tekniker gigi; 
e. apoteker pengelola apotik; 
f. apoteker pengganti; 
g. surat ijin apoteker; 
h. surat ijin asisten apoteker (AA); 
i. tukang gigi; 
j. pengobatan tradisional (pijat urat); 
k. wajib daftar akupunturis; 
l. wajib daftar sinse dan tabib; 
m. izin tenaga asing di bidang kesehatan; 
n. izin operasional rumah sakit umum/Poliklinik; 
o. izin balai pengobatan/ klinik; 
p. izin rumah bersalin / BKIA; 
q. izin klinik fisioterafis; 
r. izin laboratorium klinik swasta; 
s. izin operasional apotik; 
t. izin optikal; 
u. izin toko obat ( Griya Obat ) 
v. izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional; 
w. surat izin penyimpanan obat daerah terpencil (SIMO); 
x. izin panti tradisional; 
y. izin praktek Keperawatan 
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z. laik salon sehat; 
aa. pusat kebugaran jasmani; 
bb. pemulasan jenazah; 
cc. izin palayanan ambulance swasta; 
dd. check up centre puskesmas; 
bb. industri kecil makanan dan minuman rumah tangga; 
cc. keterangan laik sehat tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan 

makanan (TPM); 
dd. sertifikasi laik sehat tempat penjualan makanan, warung, rumah makan dan 

restoran; 
hh. sertifikasi laik sehat hotel; 
ff. keterangan laik sehat kolam renang dan pemandian umum; 
jj. izin pemeriksaan kualitas air. 

 
( 2 ) Ketentuan, syarat-syarat dan tata cara pengajuan perijinan akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Ketiga 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal 5 

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis pelayanan izin, pembinaan dan pengawasan. 
 
 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 

Dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal 6 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan untuk menutup sebagian atau semua dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin 
bidang kesehatan dan usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. 
 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 
Pasal 7 

 
(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi nilai pelayanan di bidang kesehatan 

dan usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. 
(2) Besarnya tarif perizinan bidang kesehatan atau usaha jasa yang terkait serta keterangan 

laik sehat di bidang kesehatan adalah sebagai berikut : 
a.    praktek bagi tenaga medis : 

1.   Dokter Spesialis   :  Rp.300.000,- 
2.   Dokter Umum  : Rp.100.000,- 
3.    Dokter Gigi   : Rp.100.000,- 

b. praktek bidan  : Rp.  75.000,- 
c.    praktek perorangan fisioterapi  : Rp.  50.000,- 
d. praktek tehniker gigi : Rp. 50.000,- 
e. apoteker pengelola apotik :  Rp.100.000,- 
f.     apoteker pengganti : Rp.100.000,- 
g.   surat izin kerja apoteker : Rp.100.000,- 
h.    surat izin kerja asisten apoteker (AA)  : Rp.  50.000,- 
i.    tukang gigi : Rp.  50.000,- 
j. pengobatan tradisional ( Pijat Urat ) : Rp. 25.000,- 
k. wajib daftar akupunturis : Rp.100.000,- 
l.     wajib daftar shinse dan tabib :  Rp.  50.000,- 
m. izin tenaga asing di bidang kesehatan  :  Rp.300.000,- 
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n. izin Operasional rumah sakit umum/Poliklinik   : Rp.3.000.000,- 
o.    izin balai pengobatan / klinik   : Rp.1.000.000,- 
p. izin rumah bersalin / BKIA 

1. milik perseorangan : Rp.200.000,- 
2. milik yayasan/sosial :  Rp.100.000,- 
3. milik perusahaan :  Rp.300.000,- 

q.    izin klinik fisioterafis :  Rp.100.000,- 
r. izin laboratorium klinik swasta : Rp.300.000,- 
s.   izin Operasional apotik :  Rp.500.000,- 
t. izin optikal :  Rp.200.000,- 
u.  izin toko obat (griya obat )  

1. ukuran luas bangunan s/d 4 M² : Rp.60.000,- 
2. ukuran luas bangunan s/d 10 M² : Rp.90.000,- 
3. ukuran luas bangunan diatas 10 M²    : Rp.250.000,- 

v.   izin usaha industri obat tradisional dan  
 pendaftaran obat tradisional  :  Rp.100.000,- 
w. surat izin penyimpanan obat daerah terpencil (SIMO) 
1.  dokter praktek umum/dokter gigi :  Rp. 100000,- 
2.  balai pengobatan : 
a)  milik perseorangan  :  Rp.150.000,- 
b)  milik yayasan/sosial  :  Rp.100.000,- 
c)  milik perusahaan  :  Rp.300.000,- 
3.  rumah bersalin / BKIA 
a)  milik perseorangan  :  Rp.150.000,- 
b)  milik yayasan/sosial  :  Rp.100.000,- 
c)  milik perusahaan  :  Rp.300.000,- 
x. izin panti tradisional :  Rp.100.000,- 
y. Izin Praktek Keperawatan :  Rp.75.000,- 
z.   laik salon sehat  : Rp.150.000 
 aa.  pusat kebugaran jasmani  :  

1. tanpa peralatan  Rp .100.000,-   
2. dengan peralatan Rp. 200.000,-    

bb. pemulasan jenazah : Rp.100.000,- 
cc. izin pelayanan ambulance swasta : Rp.200.000,- 
dd. chek up centre Puskesmas : Rp.180.000,- 
ee. industri kecil makanan dan minuman rumah tangga  : Rp.150.000,- 
ff.   keterangan laik sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) 
      dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)  :  Rp.150.000,- 
gg. sertifikasi laik sehat tempat penjualan makanan,warung,rumah makan dan 

  restoran : 
1.  warung : Rp.50.000,-  
2.  rumah makan    : Rp.200.000,- 
3.  restoran    : Rp.300.000,- 

hh. sertifikasi laik sehat hotel 
 1.  melati   : Rp. 50.000,- 
 2.   berbintang : Rp.100.000,- 

ii. keterangan laik sehat kolam renang dan pemandian umum : 
1.  kecil ukuran luas s/d 50 M² :  Rp.100.000,- 
2. besar ukuran luas di atas 50 M² :  Rp.200.000,- 

 jj.    izin pemeriksaan kualitas air  : Rp.150.000,- 
 

Bagian keenam 
Wilayah Pungutan 

 
Pasal 8 

 
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.  
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Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan 

 
Pasal 9 

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

dipersamakan. 
 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pembayaran 

 
Pasal 10 

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

Peraturan Bupati.  
 

Bagian Kesembilan 
Sanksi Administrasi 

 
Pasal 11 

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

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara Penagihan 

 
Pasal 12 

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

SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar 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. 

 
Bagian Kesebelas 
Masa Retribusi 

 
Pasal 13 

 
(1)  Masa berlaku izin lamanya ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap akan 

berakhirnya masa berlaku. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan ulang dalam 1 ( satu ) tahun 

sekali dengan dipungut biaya administrasi sebesar 50% ( Lima Puluh persen ) dari  
retribusi yang dibayar pada saat mendapatkan izin. 

 
Bagian Keduabelas 

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 
 

Pasal 14 
 
(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. 

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 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. 
(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 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. 

 
BAB III 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 17 
 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan 

daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
4 (empat ) kali jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah. 
 

BAB IV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 18 

 
(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 pada 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; 
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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 diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 

(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 V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 19 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 20 
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        
 
PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. SUKARDHI 

 
Diundangkan di  Batulicin 
pada tanggal      
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. DIFRIADI DARJAT 
 

 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2005 NOMOR  7  
SERI   C. 

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

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

