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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAN.A TIDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2012

TET{TAI\IG

RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa dalam rangka meraksanakan ketentuan daram pasar 149 ayat (3)dan Pasal 156 ayat (1), undang-Undang Nornoi ie rrnrn 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi daeran, irat<i Gdu mengatur peraturan
Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; r

1. Pasal 1B ayat (6) undang-undang Dasar Negara Repubrik rndonesiaTahun 1945;

2' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Zoo4 Nomor125, Tanrbahan Lembaran Negala Republik lndonesia Nomor 44a7)sebagaimana terah diubah teErnir oeng.in tino-ang-undang Nomor12 Tahun 2008 tentang perunahan rEoua Aias Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daeran 1[emoaranNegara Repubrik rndonesia tanun 200g r.toro,. sg, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4544);

3. Undang-undang Nomor g4 Tahun 2oor tentang pembentukan
Kabupaten Tala Tidung di provinsi Karimantrn ri*r, (LembaranNega'a l?epublik lndonesia Tahun zooi No**, hlcnicr 100,i'ambahan Lembaran Negara Republik rndcnesia Nomor azsu;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2o0g rentang pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lnionesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negaia nepuoiit< tndonesia Nomor
504e);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6g rahun 2o1o tentang Tata cara
Pemberian dan Femanfaaian lnsentif pemungutan pajali paerarr oin
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubri[ rndonesia Tahun 2o1o
Nomor 1 1s, Tanrbahan Lembaran ruegaia Repuoiix rndonesia Nomor
5161)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAh TENTANG RETR|BUS| JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan
prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahuh 1s4s.

3. Pemerintah Daeralr adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4' Dewan Penvakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggaia
Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oieh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan USzihs maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau baCan usaha rnilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

g" 'iasa adalah kegiatan Pemerintah Daeralr berupa usaha dan peiayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.



11' Retribusi Jasa Umum adalah retnbr.rsi yang dipungut atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah untuk tujuan t<epentingin dr,., kemanfaatan umum.
12' obiek Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberika.nPemerintah Daerah untuk tujuan kepentingin dan'kerianfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13' subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakanimenikmati pelayanan jasa umum.
14' w4ib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurutketentuan peraturan perundang-undangan ieiribusi auajior<an untuk melakukanoembayaran retribusi, termasut< pemungit atau pemotong Retribusi Jasa Urnum.
15' Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

9'gi waiib Retribtrsi untuk memanfaatkan iasa oari p"riiinrn tertentu da6Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16' Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalahpembayaran atas iasa peliyanan keselatan oi puit<es;il pust<esmas keliling,puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Jaeran, dan tenrpatpelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah.

17 ' Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikankepada r.r",::119 daram rangkiobr"r;;f;iJgnosis, pengobatan atau perayanankesehatan lainnya.

18' Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusiadalah pembayaran atas lasa , 
perayanan p"rsrmpahan i kebersihan yangdisediakan oleh pemerintah daerah.

19' sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasaldari kegiatan manusia yang menliputi oanan organik dan anorganik logam atau nonlogarn dapat terbakar tet,lpi tidak termasuk ur.,igrn biologis. 
v- .

20' Retribusi Pela.yanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaranatas jasa pelayanan penyediaan tssifitai pasar tradisional/sederhana, berupapelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakanuntuk pedagarrg.

21' Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisionalisederhana yang berupa pelataran, losyeng dikeloia Pemerintah Daerah yang khusus disediaftan-untuk pedagang, tidaktermasuk yang dikelola oleh Badan usri, Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
22' Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakanuntuk keperluan berjualan. r-YBr re'

23' Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untukberjualan dalam waktu tertentu setiap hiri.
24 Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpadinding keliling yang dipergunakan untuk b:rjualan.

Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintuyang dipergunakan untuk berjualan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang terai dilakukin aentan mlnggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerai melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

25.

26.
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27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besainya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menen-tukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29' Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

30' Pemungutan adalah suatu ranqkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentua-n besarn/a retribusi yrng i.rrirng sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.-

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionai
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dilam rlngk, melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32' Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulka-n bukti yang oengai
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidar,g retlibusi daerah yang tefiadi s6rta
menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRItsUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retri5usi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam peraturan
Daerah inr adalah :

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan pasar.

a,

b.

c.

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Peiayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan
kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,' pu,=skesmas pembantu, balai
pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan liinnya yang sejenis yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dinriiiki danlitau dikelola oleh pemerintah
Daerah.

Dikecualikan dari obiek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan
pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

(3)



(1)

(2)

pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah orang
memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan.
Wajib Retribusi pelayanan 'Kesihatan 

adalah orang
memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan,
pemotong retribusi.

Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, danpelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskeimas Keliling, puskesmas pembantu,
Balai Pengobati:n dan tempat perayanan kesehatar: iainnya.

pribadi atau Badan yang

pribadi atau Badan yang
termasuk pemungut atau

Pasal 5

(1) struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskes.nas
ditetapkan sebagai berikut :

I. RAWAT JALAN :

No i Jenis Petayanan

Pe-meriksaan :

Wilayah I

Wiiavah tl

Tindakan :

Jasa
Sarana
(Ro.)

Jasa
Pelayanan

(Rp.)

Jumlah
Rp.

1.

2.000,00 3.000,00 5.000,00

2.
1.000,00 2.000,00 3.000,00

a.TindakanRingan (pemeriksaan,
Menjahit luka Kurang dari S);
lnsisi abses. Tincjik telinoe \

3.000,00 7.000,00 10.000,00

b. trndakan Sedang (pemeriksaan,
Meniahit luka lebih dari S \

5.000,00 25.000,00 | ao.ooo,oo

c. Tindakan Berat (Reposisi patah
Tulang, Dislokasi dengan
Anastesi.)

25.000,00 | tzs.ooo,oo 150.000,00

d Sirkumsisi/Sunat

e. Visum / Otopsr ;

25.000,00 75.000,00 100.000,00

,- Hiduo

i Mati

f Kier Kesehatan
g. Pemeliharaan Grr

10.000,00 40.000,00 50.000,00
25.000.00 75.000,00 100.000,00
5.000,00 15.000,00 20.000,00

1. Perawatan Gigi :

> Peridental ( Scaltino \ 5.000,00 20.000,00 25.000,00
> Tumpatan Silikat 3.000,00 7.000,00 10.000.00
> Pulpa

2. Cabut Gigi
1.000,00 2.000,00 3.000,00

, i Permanerl

_ i Sulung
2.500,00 7.500,00 10.000,00
1.500.00 3.500,00 5.000,00
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2. RAWAT INAP :

3. Tumpatan Amalgam
4, Pencabutan dengan Faktor

Penvulit

5. Operasi Ringan

2.500,00 7.500.00 10.000,00
5.000,00 15.000,00 20.000,00

10.000,00 40.000,00 50.000,00
il. reillefiKsaan Laboretnrir rm

Sederhatl _-
Sedano :

i Tes Kehamilan
>WiOrt T
i Kholesterol
i Gula Darah

i. Pemeriksaan Air.
; Fisika lengkap
> Kimia Organik
i Kimia Anoroanik

500,00 1.000,00 1.500,00

2.000,00 3.000,00 5.000,00
2.000,00 3.000,00 5.000,00
2.000,00 3.000,00 5.000,00
2.000,00 3.000,00 5.000,00

5.000,00 10.000,00 15,000,00
5,000,00 10.000,00 15.000,00
:.000,00 10.000,00 15.000,000tl, rYilr\tuutuluul 50.000,00 100.000,00 150.000.00

r-Q]!ndeq/pustu

a rersarrnan Normal
Pr*kurrru, 

-

_._?glgql,nunUC
- Persaltnan Petnlnaic

50,000.00 200.000,00 I 250.000,00

50.000,00 250.000,00 3!q 09qp9
350.000,0050.000,00 300.000,00

.- Kuretase
%

k Trndakan KB
50.000,00 250.000,00 300.000,00

l_ z remaSangdn IUD

i_> Petepasan IUD
25.000,00 25.000,00 50.000,00
25.000,00 25.000,00 50.000,00
25.000,00 _50.000,00 75.000,00i Membuka imnlan 25.000,00 75.000,00 100.000,00- Suntikan 2.500,00 7.500,00 1 0.000,00

. : Jenis pelayanan

Bglllc RAWAr INAP :

KELAS III

1. Pasien Umum 15.000,00 20.000,00

20,000,003. Bayi baru lahir Normal

1 Jggen Khusus/ tsotasi
7.500,00

15.000,00

Pasien Umum
Kamar Bersalin

KELAS II

10.000,00
20.000.00 30.000,003 _Qqy_1Egfu Lahir Norrnal
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4. Pasien Khusus/lsoiasi
KELAS I

1. Pasien Umum
%

2. Kamar bersalin
3. Bavi Baru I ahir Nnrmrl

20.000,00 15.000,00 35.000,00
J,

25,000,00 15.000,00 40.000,00
25"000,00 15.000,00 40.000,00
12.500,00 7.500,00 20.000,00

4. rasten KhUsus/lsolasi 25.000,00 20.000,00 45.000,00
B. VISITE :

1, Vtstte doktqr umum
2. Konsul Bidan
3. Konsul dr Gigi / Umum

t ViSitq_Eayl qglar

7.500,00 7.500,00

-t 5.000,00 5.000,00
7.500.00 7.500,00

I
*-*_ 1 7.500,00 7.500.00

Q. vtslte travt 5al(t 7.500,00 7,500,00c UNIT GAWAT DARURAT :

1 . Hawat lUka/Debridemon 2,500,00 5.009,00 I z.soo,oo
2. Pasanq infus
s. Pasang Cateier
4. Lavemen _ ,-*.._*
ADMINISTRASI :

2.500,00 | s.ooo,oo 7,500,00
2.500,00 5.000,00 7.500,00
2.500,00 5.000,00 7,500,00

D

uararan Rekam Medik pasien Baru
Rawat lnao
FASILITAS AMBUi;NcF . 

.--*-
2.500,00 5.000,00 7.500,00

r. Henggunaan Fasilitas ambulance
dalam kota Per 1 kntitnakai

10.000,00 20.000,00 30.000,00

z. rransport Jenazah dalam kota 30 000 nn 20.000,00 50.000,00
3. Jarak Jauh (Transport dalam

kota ditambah per Km)
1.000,00 1.000,00 2.000,00

Pasal 7

(1) 
;jf:fj,-:?:lRetribusi 

berum memperhtunskan penssunaan bahan habis pakai

(2) Besarnl/a biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan ditetapkan diaturlebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal I

[1!i:iJJans 
terutans dipungut di wilavah Daerah tempat penyetensgaraan pelayanan



tsagian Kedua
Retribus i pelayanan persampahan/Kebersihan

Pasal g

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampa.han/Kebersihan dipungut retribusi
B:l3[T* 

persampahan/kebersihan 
Vrrg'?setenggarakan oteh pemerintah

(2) objek Retribusi, Pelayanan PersampahaniKebersihan adarah perayanan
ffi;..Ll'han/kebersihan vang oiserentlairkrn oreh pemerintah Daerah,

a 
|:;gbil:X:: r"*iX,rl,,?nn'*puran 

sampah dari ;umbernva ke tempat

b' pengangkutan sampah dSri sumbernya dan/atau tempat pembuangansementara ke lokasi pengelolaan 
"knii,uriirn; Omc' penyediaan rokasi pembuanganrpemusnahan akhir sampah.(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adarah

33iftllnNio",S'nan ialan urnrr, taman, tempat ibadari-sosiar, dan tempat

Pasal 10

(1) subiek Retribusi Pelayanan PersampahaniKebersihan adarah orang pribadi atauBadan vang memperoteh jasa perayu;r; ;;;;pahan/kebersihan.(2) waiib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adarah orang pribadi atauBadan vans menoapairmenikmati p*r;t;;;; jJorrprhan/kebersihan.

Pasal 11

(1) Tingkat peng?.::a.1n jasa pelayanan persampahanikebersihan diukur berdasarkanjumrah' krasifikasi tempat, vorume dan waktu pengangkutan.
(2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya ristrik yangterpasang.

(1) Besarnya
berikut :

Pasal 12

tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai

Jenis Kegiakn tsesarnya TeritRumah Tancrqa :

Rp. 3. 000, 0O-per bu la,r
.5.000,00 peiOutanc.Rumarr ranffi
1o.o0o,0o pEioulanffi Rp.15.00Q,00 perEmn

a. Pelataran

c. Kios

.3.00900 per ffin.
Rp.5.000,00 pE Outan

J.0.000,00 pei6u6.Usaha (aerbad;; Ftukumil



a. Usaha Kecil ----...---.*-------.-*---

c. Usaha Besai-
R

s
b. Restoran Talam GAnqsa---._-=--c. Restoran Talam Selaka

Rp. 1 5.000,00 per birlar'.
Rp.45.000,00 per brian
Rp.60.000,00 per b[lan4.

Rp. 15.000,00 per brrlan
Rp.25.000,00 per Outan
Rp.50.000,00 per bulan
Rp. 1 00.000,00per bLllan.5.

t\it^r
vd Rp. 1 50.000,00 per bulan

rvrclU tJui,
T\ Blo. 1 25.000,00 per bulan

9cil.U Rp. 1 00.000,00 per bulan

ndustri :
r l^.J,,^J-: n..---

6.
q, il r\JLJll.t I r\uilldll lanqqa 3p.10.000,00 aer birlanrJ. liluu>UI r\gcll__.--=_
c. lndustri Sedano-
e. lndustri Besar

8p25.000,00 per butan
Rp.75.000,00 per bulan.
Rp. 1 20.000,00 per bulan
Rp. 1 50. 000, OO-Eei Ou tan7.

a.s/dloomz -_-%
Rp.25.000,00 oer Outanu. tu I slo zuo mt

c. 201 s/d 500 m,ffi
a l.)iofa^ I nnn--l-

Rp.50.000,00 per brjan
Rp.75.009,00 per brtan
Rp. 1 00.000,00 pei bulan.

8. Khusus t
memusnal
pembuanc

Rp..125.000,00 per bulan/evr \rvrt,t rvclt I usana lnoustfl ya
rkan sendiri limbah industrinya
an akhir. dikenakan rotrihr rci oah^^^-

ng mengangkut dan/atau
(limbah padat) ditempat

. _ ,__-,_.. , _i.,vver evvsecu 1\p,.i,vvvruu/IIl

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayahpersampahan/kebersihan atau tempat rai; yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Retribusi pelayanan pasar

Pasal 14

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaanfasilitas pasar tradisional atau sederhana, o"rrp! pelataran, los, kios yang dikelolaPemerintah Daerah, dan khusus disediakr,, ,nil[ pedagang.
(2) objek Retribusi Pelayanan Pasa.r adaiah penyediaan fasiritas pasar tradisional atausederhar'a, berupa pelataran, los, tios'vang 

-Jit"tot" p"rLiinirn Daerah, dankhusus disediakan untuk pedagang.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 

.dimaksud pad a ayat (2) adalahpelayanan fasiritas pasar yang dikerota otln auMN,r, BUMD, 05, pinr6 swasta,

Daerah pelayanan



2l-/-//

Pasal 15

(1) Subjek Retrlbusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang
nremperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar +radisional atau sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
pedagang.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasa,- adalah orang pribadi atau Ba6an yang
memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa
peiataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
pedagang

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan
pelayanan pasar.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No. Pemakaian Fasilitas Pasar Besarnya Retribusi

1. Kios Rp.2,000,00 per hari.

2 Los Rp.1.000,00 per hari,

J. Pelataran Rp.1.000,00 per hari.

Pasal 18

Retribusi yang terutang diprrngut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.

tsAB ilt

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN T.ARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalarn hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 20

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 17
dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahurr sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusr sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) diatur denganPeraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ying
berlaku.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Masa retribusi_adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
ditetapkan SKRD atau dokumen rain yaig dipersamakan, kecuari
oleh Bupati.

(2) Retribusi terutang daram masa retribusi pada saat ditetapkan sKRDlain yang dipersamakan.

terhitung sejak
ditetapkan lain

atau dokumen

BAB VI

PEMUNGUTAN NETRIBUSI

Bagian Keempat

Tata Cara pemungutan

Pasal 22

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,
(2) 

5;[|::il.#::'n'' densan mengsunakan sKRD atau dokumen rain yans

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapatberupa karcis, kupon, dan kartu langgananl
(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke KasUmunr Daerah dalam waktu z *' z+ iam,, t<ecuati bu;6- H; karena kondisigeografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan translortr.l,-puny.toran seluruhpemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat oariim waktu 30 (tigapuluh) hari kelender

(5) Hasil pernungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, disetor ke KasUmum Daerah dalan waktu 2-x 24 iam, kecuati 
'oaeratr 

tilg karena kondisigeografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan tranifoftasi, penyetoranseluruh pemungutan ke rekening kis umum daerah paling tambat dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender

Bagian Kelima

Tata Cara pembayaran

Pasal 23

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Pembayaran 

.retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di KasDaerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD aia, ooxrmen lain yangdipersamakan.



(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasipaling lambat 30 (tiga puluh) hari Jejak olterOitfankanya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan

Bagian Keenam
Sanksi Adminstrasi

Pasal 24

Dalam hal waiib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wal;tunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administratif #;;;' bunga sebesar 2% (dua persen)setiap bulan dari iumlah .retribusi yang terutang yang tidak atau kuLng dibayar danditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara penagihan

Pasal 25

(1) Penagihan Retribusi terutang didahurui dengan surat reguran.
(2) Pengeluaran 

. 
surat reguran/Peringatan/surat rain yang sejenis sebagai awal

j'lfif,i:[ffilaksanaan 
penasihan retribusi, diketuarkan sJtetan 7 (tujuh) hari sejak

(3) Dalam waktu 7 (tuiuh) hari setelah surat reguran/peringatan/surat tain yang sejeniswajib Retribusi harus merunasi retribusinyt;;il terutang.
(4) 

;,iJ;jtrrturatt 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuarkan oteh pejabat yang

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 26

(1) waiib Retribus.i tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk atas sxno atair dokur.nl,n yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa rndonesia dengan diserlai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diaiukan dalam jangka waktu paling. lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal sKRD atau dokumen lain yang'olp"riurakan Jiteioitr"n,'k".u"tijika wajibRetribusi tertentu,lapat menunjukk;; b;li;, jlngk, wattu iiu tijrt orprt dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar 

fekyqsaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatukeadaan yang terjadi di luar (enenoa[ atau ke[uurrrn walrb Retribusi.
(5) Pengaiuan keberatan tidak menunda kewaiiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi. !

Pasal 27

(1) Bupati dalam, jangka waktu paling lama 6 (enam)
Keberatan diterima harus memberi teputusan atasdengan merierbiil.ian ijural Ke;:utusan Keberatan.

bulan sejak tanggal Surat
keberatan yang diajukan



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Ketentuan sebagaima,na dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikankepastian hukum bagi waiib Retribusi, bahwa fteteiatan yang diajut an r,arus diberikeputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan. dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menorak, atau menambah besarnya n"tfiorri yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati

Xfl}rililb.r, suatu keputusan, keberat;; 
-t;;s -diajukan 

tersebut diangsap

pasal 2g

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran Retribusi dikembalikan dengan oitlmbah imoalan-brng;!"0. sar 2o/o(dua persen) seburan untuk parinj ram a 12 (duaberas) buran.
lmbalan bunga setragairnana dimaksud.-t1da ayat (1) dihitung sejak buranpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan

Pasal 29

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untukmendanai kegiatan yang berkaitan rangsung oenjan penyerenggaraan perayanan.

BAB VII

K E R I N G A N A N,' 
= 

* Jf llfdifl "Slli|fl#L BASAN RErRr B us r
SERTA SANKSI

Pasal 30

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.(2) Keringanan' pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimanadimaksud pada ayal (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusimengalami :

a. Bencana alam; ataub Pailit berdasarkan keputusan pengaoilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap J

(3) Ketentuan lebih ianiut ,.ng"nri tata cara pemberian keringanan, pengurangan danpembebasan retribusi serta sanksi ru'orjrirrn, dimaksud pada ayar (1),ditetapkan dengan peraturan Bupati. v' '.



BAB VIII

PENGEMBALIAN KEI-EBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

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

(2) Bupati dalam jan2ka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian 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 pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan

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

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pemba) aran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGI H,AN

Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak Iangsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secare tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 33

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuikan. 
-

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudahkedatuwarsa sebagaimana dimaksud pIO"'"Vri (1).
Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara-penghapusan piutang retribusi yangsudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan grp.ii.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 34

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

l?l,.ilfiffXfiffi 
, daiam ranska melaksanar.in perairian de,rrJins-unaansan

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a' memperlihatkan dan/atau meminjanrkan buxu atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen rain yang uernubungan dengan objek pajakatau objek retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggapperlu dan memberikan bantuan guna kerancaran femerirsaan; daniatau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur denganPe:aturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

8AB Xii

KETENTUAN PENYIDIKAN
pasal 36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk me'latutian penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang HukumAcara Pidana.

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (,1) adalah pejabat pegawai Negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintar, oluirn yang oiang[t oleh pejabat yangberwenang sesuai oengin ketentuan peraturan perundang_undangan.
(3) \.A/evrenang penyiclil< sehagainnana crimaksud pada ayat (1) adararr :a' menerima' rneilcarl, mengumpulkan, dan meneriti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak piodnu Ji biJrng retribusi daerah agar keteranganatau lapo'an tersebut menjadi rebih tengkap dan jeras;

b' meneiiti' mencari, dan rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran, perbuatan yang oitat<ukai sehubungan dengantindak pidana d! bidang retribusi daerah; 
,

c' meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana Oi OiOang retribusi daerah;d' memeriksa buku, catatan, dan dokum.n tain oertenaan oengan tindak pidanadi bidang retribusi daerah;e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

ffiffii:?:*r,lrn 
dokumen lain, serta met;ku[; p*v]ir"n terhadap oanin

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang ietribusi Oaeian; 
-

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggarkan ruangan atautempat pada saat pemeriksarn r.Jrig Ledangsung dan memeriksa identitasorang, benda, dan/atau dokumen yrng 
-OiOr,,ru;

h' 
[#T:"t 

seseorang vung bu, kritm i"reian tindak pidana di bidang retribusi

: ff#;1ru;Ur,ln"n didengar keteransannya dan diperiksa sebagai
J. menghentikanpenyidikan;danlatau
k' melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

3lo?ff:|, 
retrihusi ciaerah iutrui cungrn ketentuai-pirrirrrn perundans-

(4) Penvidik sebagaimana o,*11:ro,.^??d. ay.al (1) memberitahukan dimurainyapenyidikan dan menyampaikan hasil p"nyioit rnny" kepada penuntut Umummerarui penvidik pelioat' porisi N?ga; ilepuori( r.;;;;il, sesuai densanketentuan yang diatur daram Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaiibannya sehingga merugikankeuangan Daerah diancam pidana turungan n.ri1g, lama 3 (tiga) bulan atau pidana
[;Hi $i'l]n* 

o"rrn 3 (tisa) r<ati ium"ran 
"ilrt'i,rrri t;JiJ;s lrnn tidak atair

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan faerah ini berlaku, pajak yang masih terhutang berdasarkanPeraturan Daerah mengenai jenis pajak sebigaimana dimaksud padJ pasal 2 ayat( 1 ) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jepanjang tidak diatur dalam peraturan
Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih ietamalangka waktu 5 ( lima ) tahun
terhitung sejak saat terhutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnispelaksanaannya diatur lebih lanjut olen Peraturan Bupati yang -berpeOoman 
pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinGlkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penernpatannya daram Lembaran Daerah xaou[aten ri

Diundangkan di : di Tideng pale
Pada tanggal : 02 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

DRS. M .YUSUF BAD , M,AP

LEMBARAN DAERA BUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 14

Owner
Typewritten text
Ditetapkan di	:  Tideng Palepada tanggal		:  02 Oktober 2012BUPATI TANA TIDUNG		 TTd    H. UNDUNSYAH

Owner
Typewritten text
TTd



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2012

THN"f$t'{G

RETRIBUSI JASA UMUM
I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatandaerah yang potensi, guna membiayai p;rak;a;;;n penyerenggaraan pemerintahandaerah' Retribusi Dierah terseblt 'r;il;;i -f,embayaran 
atas jasa tertentu.sebagaimana diketahui bahwa Jasa umuil- aiarah jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk-tujuan ffientingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau aIoan. -Namun iuril iun kebijakanretribusi daerah dilaksar akan 6erdasart<an prinsip demokrasi, pemerataan dan

Iffi m !ruffi"Ja 
masvarakat, dan at<untabititul'a"ng"n ,.rpIin"tikan potensi

sebagai upaya untu'< meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dankemandirian daerah, khususnya oalim r"rrrjrrg kerancaran penyerenggaraanpemerintahan' pembangunan dan pembinaan t<emaiyarakatan ,ua"i, berdayagunadan berhasiiguna,, ngriy aoanya kontribusi d;;- partisipasi masyarakat melalui

!:ffi#i:,i-JfJ;i daerah'oagi 
-mas;;;rffi' 

atau u"orn ffi;'ffi;:1",T.;
Disamping itu, daram rangka meraksanakan pembinaan, pengawasan danpengendalian terhadap kegiatan Grtentu oren masvarg{at dalam hal pelayanan jasaurnurn, perru adanya dasar hukum sebagai peoomln daram peraksanaannya.
sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkanundang-Llncan,o, Nomor 1s rahun 1997 tentang prlrL Daerah dan Retribusi DaerahseL*igairi'iair* ieian iiui:ah clei:gan_ Uncar g-ilnaing Nomoi" s4 Tahun 2000 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor" 20 Tahu-n r ggz tentang Retribusi Daerahsebagaimana telah diganti dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

ltjlltn 
Retribusi Daerah dalam Pas al 2 ayat (z),-jenis Retrtr,lusi Jrm Umum terdiri

1. Retribusi pelayanan Kesehatan;2. Retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi pelayanan pasar;
4. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor;5. Retribusi pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;6. Retribusi penggantian Biaya C.ti[ prt;l--''*'"'
7. Retribusi pengujian Kapal perikanan.

sehubungan dengan.litef3orglrya Undang-Undang Nomor 28 Tahun zaogtentang Paiak Daerah oah Retribusi Dierat., seo"agai peigganti unoang-UndangNomor 18 Tahun '1ee7 tentang Paiak b;;;h ili"hetriousi Daerah sebagaimanatelah diubah denqarr Undang-uinoang Nomor sa iahun 2000, terdapat tambahan 4(empat) ienis reiribusi ;rtJ u*r* dan 1 (satu) jenis retribusi yaitu RetribusiPenguiian Kapai Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam pasar 1fi ayat(1) Retribusi Jasa Umu"n menjadi ia qempa't o*rrri;*.is yaitu :

1

2
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Reiri busi Pela yan an persa m pa han/Kebersihan 

;



3' Retribusi Penggantian Biaya cetak Ka.tu Tanda penduduk dan Akta catatanSipil;
4' Retribusi perayanan pemakaman dan pengabuan Mayat;s Retribusi pelayanan p;rk;;i i;o,ir,rr"j,X,.r*O. Retribusi pelayanan pr.r,7. Retribusi pengujian Xurllrr"n Bermotor;8. Retribusi pemlritsarn efrt pemadam ketatrran;9. Retribusi penggantiun ALV, Cetak peta;
10. Retribusi nenyiOiaan Oa,7rta, penyedotan Kakus;11. Retribusi pengolahan trmban Cair;12. Retribusi pelayanan fer#"r, Ulang;13. Retribusi pelayanan p"nOiOif,un, dan14' Retribusi pengendatian 

rvtenara Telekomunikasi.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam.langka meraksanakan ketentr.randalam pasal 1a9 ayit (e) dan'Ea:al 1s6 ayat (ij,,UnOrng-Undang Nomor 23 Tahun2009 tentang pajat( D;";"h l;n Retr,busi'D;;h, perru mengatur tentang RetribusiDaerah.

oreh karena itu berdasarkan pertimbangln_pgrlitoangan tersebut diatas,tnai<e P+r"neri;:i;'th Daerah t'i**nnoung periu me-mbentuk peraiuran Daerah tenteno
|,1ui::, jff ?;r,e"i:li*x*:**J,f*,[naang-unr;;;"N;;;],T#;x

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cr"rkup jelas.

Pasal 2
Cukup ielas.

Da^^l or dJdl !)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal T '

Cui;up jeias.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat
digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

r:).-......r 4 4i loc:.l i r

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 l

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal '17

Cukup jelas,

Pasal 1B

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jeias

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah perlu disesuaikan karena biava penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan
layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.



Pasal24
Cukup 1elas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jeias

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cuk,rp jelas.

Pasal 30
Cr.ikup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jeias.

Pasal 35
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah
dinasibadan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukar, melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan D6wan
Penruakilan Rakyet Daerah yang membidangi masalah keuangan pada
saat pembahasan ApBD.

Ayat (s)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ccrkup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.



I

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
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