
 

 

 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2005 NOMOR 35 SERI  C NOMOR SERI  13 

 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 20 TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

Menimbang 
 

 
: 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 

 
bahwa  dalam rangka kemudahan pembinaan dan pengawasan 
Lembaga Pelatihan Kerja baik yang diselenggarakan oleh 
swasta maupun yang diselenggarakan oleh instansi 
Pemerintah, serta untuk kepastian pelayanan perizinan 
terhadap lembaga pelatihan kerja perlu mengatur izin 
Lembaga Pelatihan Kerja; 
 
bahwa perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah 
merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam bidang perizinan 
tertentu, maka guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
dibidang Retribusi Daerah perlu memungut dan mengatur 
Retribusi atas jasa perizinan Lembaga Pelatihan Kerja; 
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c. 
 
 

bahwa  berkenaan dengan huruf a dan b  di atas, perlu 
mengatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja. 

Mengingat 
 

 
: 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang  Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai 
Undang-Undang; 
 
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 
 

 
 3. 

 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685); 
 
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 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
  

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); 
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7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) ; 
 
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) ; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 
 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 
KEP-229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 
Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri  D 
Nomor 14 );  
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 
Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga 
Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2003 Nomor  55  Seri  D Nomor 39); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

Dan 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU 

SUNGAI UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN 
LEMBAGA PELATIHAN KERJA. 

 
 

B A B  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 

penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara; 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
 
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga 
Kerja  Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara; 
 
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan; 

 
9. Program pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara 

sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi 
pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana 
pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan khususnya instruktur, 
serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. 

 
 

BAB II 
PENYELENGGARAAN  

PELATIHAN KERJA 
 

Pasal  2 
 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali dan atau 
meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan 
kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. 
 
                                                       Pasal  3 

 
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, 

lembaga pelatihan kerja swasta, dan lembaga pelatihan kerja perusahaan. 
 
(2) Penyelenggaraan pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja dan 

atau di tempat kerja. 
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B A B  III 
PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN 

 
Pasal  4 

 
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja perusahaan yang 

menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki 
izin. 

 
(2) Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja 

bagi pekerjanya atau masyarakat umum tanpa memungut biaya, tidak wajib 
memiliki izin. 

 
(3) Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja 

bagi pekerjanya atau masyarakat umum dengan tidak memungut biaya dan 
lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja 
bagi masyarakat umum wajib didaftarkan. 

 
Pasal  5 

 
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
 
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin lembaga pelatihan 

kerja kepada Kepala Dinas. 
 

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
Pasal 6 

 
Pendaftaran  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dan 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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B A B  IV 
SYARAT DAN TATA CARA 

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 
 

Pasal 7 
 

(1) Permohonan untuk mendapatkan Izin Lembaga Pelatihan Kerja diajukan 
Kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan 

persyaratan sebagai berikut: 
a. Fotocopy/salinan surat pengesahan sebagai badan hukum bagi lembaga 

pelatihan  berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi 
pemohon perorangan; 

b. Fotocopy/salinan izin undang-undang gangguan; 
c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (  SITU ); 
d. Nama dan riwayat hidup penanggungjawab pelatihan kerja; 
e. Tanda bukti pemilikan atau penguasaan prasarana pelatihan kerja untuk 

sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun; 
f. Program pelatihan yang mengacu kepada keterampilan dan atau keahlian 

dan atau kompetensi kerja; 
g. Tanda bukti memiliki sarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan 

yang   diselenggarakan; 
h. Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas; 
i. Daftar nama dan riwayat hidup instuktur pelatihan kerja dan tenaga 

kepelatihan  lainnya sesuai dengan kebutuhan lembaga pelatihan kerja; 
j. Surat pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan 

penyelenggarakan pelatihan kerja ; 
 

 
Pasal 8 

 
(1). Kepala Dinas meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan izin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 
 
(2).  Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah dipenuhi maka dilakukan penelitian tentang kebenaran di lokasi. 
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(3).  Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak dipenuhi maka Kepala Dinas membuat surat pemberitahuan penolakan 
kepada lembaga pelatihan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling 
lama 12 ( dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan 
permohonan. 

Pasal 9 
 

(1).   Penelitian ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), 
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam jangka 
waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) hari kerja terhitung mulai tanggal 
penerimaan permohonan. 

 
(2).   Dalam hal hasil penelitian ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), pejabat 
yang berwenang menetapkan izin menerbitkan surat keputusan izin lembaga 
pelatihan kerja paling lama 6 ( enam ) hari kerja terhitung mulai tanggal 
selesainya penelitian ke lokasi. 

 
(3).  Dalam hal hasil penelitian ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 
pejabat yang berwenang menetapkan izin membuat surat pemberitahuan 
penolakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan yang bersangkutan 
dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) hari kerja terhitung mulai 
tanggal selesainya penelitian ke lokasi. 

 
Pasal  10 

 
(1) Izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (2) berlaku selama 5 tahun. 
 
(2) Apabila setelah berakhirnya waktu 5 tahun, pemegang izin dapat 

memperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.  
 

Pasal 11 
 

(1).  Bagi lembaga pelatihan kerja yang akan menambah jenis program pelatihan 
kerjanya harus mendapatkan  Izin Penambahan Program Pelatihan. 
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(2) Pengajuan izin penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dilakukan dengan melampirkan syarat-syarat : 

a. kurikulum dan silabus progran  pelatihan yang diajukan; 
b. daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja untuk program 

baru; 
c. tanda bukti pemilikan atau penguasaan dan prasarana pelatihan kerja 

untuk program pelatihan kerja yang baru; 
d. surat pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan 

penyelenggaraan program pelatihan kerja yang baru.       
 

 
B A B  V 

SYARAT DAN  
TATA CARA PENDAFTARAN 

 
Pasal 12 

 
Lembaga pelatihan kerja yang akan mendaftar sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (2) harus menyampaikan : 
a. struktur organisasi lembaga; 
b. nama penanggung jawab; 
c. program pelatihan yang diselenggarakan; 
d. daftar tenaga instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya; 
e. daftar inventaris prasarana dan sarana pelatihan kerja yang dimiliki. 

 
 

B A B VI 
PELAPORAN 

 
Pasal 13 

 
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja perusahaan harus 

melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Tenaga Kerja. 
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(2) Lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja 
bagi masyarakat umum, lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan 
program spesifik dengan tehnologi tinggi, dan lembaga pelatihan kerja asing 
dan perwakilan lembaga pelatihan kerja asing yang berada di Indonesia selain 
melaporkan kegiatannya kepada Menteri,  juga melaporkan kegiatannya 
kepada Bupati. 

 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara 

periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 
 

Pasal 14 
 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain memuat tentang jenis 
dan tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, serta jumlah peserta dan 
lulusannya. 

 
B A B VII 

PENCABUTAN IZIN 
 

Pasal 15 
 

(1) Kepala Dinas dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan 
pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata: 
a. Tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program; 

b. Tidak sesuai dengan kurikulum; 
c. Sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program. 

 
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 bulan. 
 
(3) Selama penghentian sementara, penyelenggara pelatihan kerja dilarang 

menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang 
dihentikan sementara. 
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Pasal 16 
 

(1) Dalam hal penyelenggara pelatihan kerja setelah 6 bulan masa penghentian 
sementara masih belum memenuhi kewajiban yang diperintahkan, maka 
Kepala Dinas dapat menghentikan program pelatihan kerja tersebut. 

 
(2) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengembalikan sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta. 
 

(3) Penyelenggara dapat mengajukan kembali program yang telah dihentikan 
dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 17 

 
(1) Apabila lembaga pelatihan kerja yang telah diperintahkan untuk dihentikan 

tetap melaksanakan program pelatihan, maka Kepala Dinas mencabut Izin 
yang telah diberikan. 

 
(2) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengembalikan sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta. 
 

Pasal 18 
 
Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja 
selama 1 ( satu ) tahun terus-menerus, maka Kepala Dinas dapat mencabut izin 
yang telah diberikan. 

 
Pasal 19 

 
Kepala Dinas dapat membatalkan tanda daftar lembaga pelatihan kerja milik 
perusahaan yang melaksanakan program pelatihan kerja bagi masyarakat umum 
dengan memungut biaya dan lembaga pelatihan kerja tersebut dianggap 
menyelenggarakan pelatihan kerja tanpa izin. 
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B AB VIII 
PEMBINAAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. 
 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pemberian bimbingan dan pengawasan. 
 
(3) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam rangka menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan pasar 
kerja. 

 
BAB IX 

STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 21 

 
Atas penerbitan izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dipungut retribusi 
dengan besarnya retribusi sebagai berikut : 
a. Izin  Lembaga Pelatihan Kerja Rp.200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah);  
b. Pendaftaran Pelatihan Kerja Rp.150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 
c. Izin Penambahan Program Pelatihan Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ). 

 
Pasal 22 

 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diterbitkan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah. 

 
Pasal 23 

 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan Tertentu. 
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Pasal 24 
 

Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. 
 

B AB  X 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal  25 

 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 

pasal 11 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 
bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ). 

 
(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima  juta rupiah ). 

 
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah 

pelanggaran. 
 

B A B  XI 
P E N Y I D I K A N 

 
Pasal  26 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
(2) Wewenang Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah  : 

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas ; 
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi ; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

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

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. Menyuruh berhenti, 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 pasal ini ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah ; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertangggungjawabkan.        

 
(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 Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 
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B A B   XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  27 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur 
dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati. 

 
Pasal 28 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 
                                  
                                          Ditetapkan di  Amuntai 

pada tanggal   24 Oktober 2005 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
          Cap. TTD. 

 
H. FAKHRUDDIN 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal   24 Oktober 2005 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA, 
 

Cap.         TTD 
 
H. RISNADI BAHARUDDIN 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005   
NOMOR 35 SERI C NOMOR SERI 13. 
 


