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ABSTRAK : - Bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 12 tahun 2013, sesuai perkembangannya pada saat 

ini masih terdapat beberapa tarif retribusi yang belum masuk dalam 

Peraturan Daerah dimaksud. Sehingga perlu mengatur retribusi daerah 

khususnya retribusi jasa umum dengan menetapkan dalam Peraturan 

Daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), 

UU No.2 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; 

UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; 

UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; 

UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.9 Tahun 2015; 

UU No.36 Tahun 2014; UU No.38 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983; 

PP No.32 Tahun 1996; PP No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; 

PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.101 Tahun 2012; 

Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.32 Tahun 2014; Perpres No.87 

Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 

Tahun 2015; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.001 

Tahun 2012; Permenkes No.71 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 

2014; Permenkes No.26 Tahun 2015; Permenkes No.75 Tahun 2014; 

Permenkes No.85 Tahun 2015; Permenkes No.21 Tahun 2016; 

Permenkes No.43 Tahun 2016; Permenkes No.52 Tahun 2016; Perda 

Kab. Banyuwangi No.12 Tahun 2013; Perda Kab. Banyuwangi No.4 

Tahun 2012; Perda Kab. Banyuwangi No.8 Tahun 2016; 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 

tentang retribusi jasa umum. Perubahan tersebut diantaranya terdapat 

pada ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus. Ketentuan pasal 4 diubah yang 

mengatur tentang asas, maksud dan tujuan pengaturan retribusi 

pelayanan kesehatan yaitu penghapusan RSUD dan PJM-KKO dari ayat 

(2) dan ayat (3). Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah yang mengatur 

tentang kebijakan retribusi pelayanan kesehatan yaitu penggantian 

JAMKESMAS menjadi BPJS Kesehatan. Ketentuan pasal 5 ayat (1) 

diubah yang mengatur tentang kebijakan retribusi pelayanan kesehatan 

yaitu penggantian JAMKESMAS menjadi BPJS Kesehatan. Ketentuan 

pasal 6 ayat (5) diubah yang mengatur tentang kebijakan retribusi 

pelayanan kesehatan yaitu penghapusan RSUD dan PJM-KKO. 

Ketentuan Pasal 7 dihapus. Ketentuan pasal 8 diubah yang mengatur 

tentang nama, obyek, dan subyek retribusi yaitu penghapusan RSUD 



dan PJM-KKO. Ketentuan pasal 9 ayat (1) diubah yang mengatur 

tentang nama, obyek, dan subyek yaitu penghapusan RSUD dan PJM-

KKO. Ketentuan pasal 10 diubah yang mengatur tentang nama, obyek, 

dan subyek retribusi yaitu penghapusan RSUD dan PJM-KKO. 

Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) diubah yang mengatur tentang 

prinsip, sasaran dan struktur dalam penetapan besaran tarif retribusi 

yaitu penghapusan RSUD dan PJM-KKO. Ketentuan pasal 12 ayat (1) 

diubah dan ayat (4) dihapus yang mengatur tentang jenis jenis pelayanan 

kesehatan yang dikenakan retribusi yaitu penghapusan RSUD dan PJM-

KKO. Ketentuan pasal 14 diubah yang mengatur tentang pelayanan 

kesehatan di RSUD dan di Puskesmas yaitu penghapusan RSUD pada 

ayat (1), penghapusan kelas privat (Kelas Utama, VIP, dan VVIP) pada 

ayat (2), penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

terdapat pada ayat (3) dan penghapusan ICU/NICU pada ayat (6). 

Ketentuan pasal 15 diubah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan 

di RSUD dan di Puskesmas yaitu penghapusan lampiran II yang 

terdapat pada ayat (5), penghapusan ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat 

(10). Ketentuan Pasal 16 dihapus. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) 

dan ayat (8) dihapus. Ketentuan pasal 18 diubah yang mengatur tentang 

pelayanan kesehatan di RSUD dan di Puskesmas yaitu penghapusan 

RSUD pada ayat (1), ketentuan ayat (1) huruf a nomor 3, huruf b nomor 

1,2,3 dihapus, ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) dihapus, dan penghapusan 

RSUD pada ayat (10). Ketentuan Pasal 19 diubah yaitu ayat (1), (2), (3), 

(5) dihapus. Ketentuan Pasal 20 diubah yaitu penghapusan RSUD pada 

ayat (1), (2), (3) dan (4). Ketentuan Pasal 21 diubah yaitu ayat (1), (2), 

(3) dihapus, ketentuan pada ayat (5) pelayanan visum et repertum (VeR) 

diklasifikasikan hanya dalam VeR korban hidup. Ketentuan Pasal 22 

dihapus. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dihapus. Ketentuan Pasal 25 

dihapus. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah yaitu 

penghapusan RSUD dan PJM-KKO. Ketentuan Pasal 28 diubah yaitu 

ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) 

dihapus. Ketentuan Pasal 29 huruf b diubah yaitu pelayanan pendidikan 

diubah menjadi pelayanan pembimbingan dan ketentuan pada huruf d 

dihapus. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah 

yaitu penghapusan PJM-KKO dan penambahan 1 ayat baru yakni ayat 

(5) tentang besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kab. 

Banyuwangi. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah yaitu 

penghapusan RSUD dan PJM-KKO, serta ayat (5) dihapus. Ketentuan 

Pasal 34 diubah yaitu penghapusan JAMKESMAS dan ayat (6) dihapus. 

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah yaitu ayat penghapusan RSUD, 

PJM-KKO serta ketentuan ayat (2) huruf c dihapus. Ketentuan Pasal 36 

ayat (1) diubah yaitu penghapusan RSUD dan PJM-KKO serta 

ketentuan pada ayat (2) dan (3) dihapus. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) 

diubah yaitu penghapusan RSUD, PJM-KKO dan JAMKESMAS, ayat 

(2) dihapus, ayat (7) dihapus, ayat (8) dan ayat (10) diubah yaitu 

penghapusan RSUD dan PJM-KKO. Ketentuan Pasal 47 dihapus. 

Ketentuan Pasal 48 dihapus. Ketentuan Pasal 49 dihapus. Ketentuan 



Pasal 50 dihapus. Ketentuan Pasal 51 dihapus. Ketentuan Pasal 52 

dihapus. Ketentuan Pasal 53 dihapus. Ketentuan Pasal 54 dihapus. 

Ketentuan Pasal 55 dihapus. Ketentuan Pasal 119 tentang nama, obyek, 

dan subyek, retribusi pelayanan tera/tera ulang diubah yaitu 

penambahan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan 

perlengkapannya. Ketentuan Pasal 120 tentang nama, obyek, dan 

subyek, retribusi pelayanan tera/tera ulang diubah yaitu objek retribusi 

pelayanan tera/tera ulang meliputi tera sah dan tera batal, tera ulang sah 

dan tera ulang batal, pengujian, penelitian serta sertifikasi dan tabel. 

Ketentuan Pasal 121 tentang nama, obyek, dan subyek, retribusi 

pelayanan tera/tera ulang diubah yaitu menjadi 2 ayat tentang 

pengertian subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang dan wajib retribusi 

pelayanan tera/tera ulang. Ketentuan Pasal 122 tentang cara mengukur 

tingkat penggunaan jasa diubah yaitu diukur berdasarkan tingkat 

kesulitas karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan dan peralatan 

pengujian yang digunakan. Ketentuan Pasal 123 tentang prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif diubah yaitu pengurangan menjadi 2 ayat. 

Ketentuan Pasal 142 tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa 

diubah yaitu menjadi 2 ayat. Ketentuan Pasal 143 tentang prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif diubah yaitu menjadi 2 ayat. Ketentuan 

Pasal 144 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi diubah yaitu 

menjadi 2 ayat. Ketentuan Pasal 147 tentang cara perhitungan retribusi 

diubah yaitu dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan 

indek variabel. Ketentuan lampiran I diubah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. Ketentuan lampiran III dihapus. Ketentuan lampiran V 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan lampiran VIII 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan lampiran X diubah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan lampiran XI diubah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 156 tentang 

kadaluwarsa penagihan diubah yaitu penambahan ayat (3), ayat (4) dan 

ayat (5). Ketentuan Pasal 157 tentang insentif yaitu penghapusan RSUD 

dan PJM-KKO pada ayat (2). 

      

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 

Desember 2017 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017. 

 

  Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan 

diatur dalam peraturan kepala daerah. 

 


