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Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa Burung Walet merupakan Satwa liar yang dapat
dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya ;

b. bahwa pemanfaatan Sarang Burung Walet di luar kawasan termasuk
kewenangan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat yang akan
melakukan pemanfaatan harus terlebih dahulu mendapat izin
sehingga ,perlu diatur dengan Peraturan Bupati sambi! menunggu
proses pembuatan Perda ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Pemanfaatan Sarang Burung Walet .

I. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah TIdI dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosisternnya ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
.. ' Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389') ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan
Satwa Barn ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan dibidang Kehutanan kepada Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa ;

11. Peraturan .
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II. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pernwaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3803) ;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 25 Tahun 2000 tcntang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Kabupaten Musi .Banyuasin Nomor 3 T'1hun 2002
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
( LembaraL Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002
Nomor II ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
.PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah ada1ah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. l)emerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepa1a Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Kota ada1ah Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin dan Ibukota

Kecamatan serta wilayah yang ada dalam kawasan Kabupaten Musi
Banyuasin;

5. Dinas Pertanian dan Peternakall adalah Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ;

6. Badan adalah suatu Badan usaha bentuk usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persflroan komanditer, perscroan labnya, badan
usaha milik negara .atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
pflrsekutuan, perkun1pulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta badan usalta lainnya ;

7. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan burung walet ;

8. Izin adalah izb pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan
oleh Kepala Daerah ;

9. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia,
yaitu Collocalia fuehiaphaga, collocalia maxima, eolloealia
.nculenta dan collocalia linchi ;

10. Pengelolaan Bumng Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan
pengendalian populasi burung walet dihabitat dan pengendalian
populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami ;

11. Perusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan
sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat aJami ;

12. Habitat .
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12. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung
walet hidup dan berkembang secara alami ;

13. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat
burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan
dibudidayakan ; .

14. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat
sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat
alami;

15. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang dan
seke1ompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai
penemu gua sarang burung walet ;

16. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau
dilestarikan ;

17. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan
produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ;

18. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas
terlenlu, baik di daral maupun di perairan yang mempunyai fungsi
perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan
keanekarag~'11an jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan
secara le~tarj sumber a1am hayati dan ekosistemnya ;

19. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
~erta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem
penyangga kehidupan ;

20. Retnbusi Penbelolaan dan Pengusahaan yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian
izin terhadap usaha dibidang pengelolaan dan pengusahaan burung
walet;

21. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menu rut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi ;

22. \1asa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu ~)agi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat
khusus retribusi ;

23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disirtgkat SPdORD ada1ah surat yang digunllkan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi Y'lng terutang menurut
petatUlarl perundang-undangan retribusi daerah ;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhut<l.ng;

25. Surat Ketetapan Relribusi Daet'ah Kurang Bay?.!"Tambahan yang
~danjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusart yang
menentukan tambahan alas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerall Lebih Bayar yang sela~jutnya
disingkal SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah ke1ebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih. besar dni retribusi yang terutang atnu seharusnya
tidak terutimg ;

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalall . surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administra~i bcrupa bur ga dan atau denda ;

28. Sural .
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28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
. terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT

dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
29. Pemeriks&an adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengurnpull:an dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah benlasarkan peraturan perunda'1g-undangan
Retribusi Daerah ;

30. Penyidikan T;ndak Pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyid:k, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
yang terjadi selta menemukan tersangka .

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Pembinaan dibidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung
Wal~i dimaksudkan untuk membina, menata, mengatur, menertibkan,
mengawasi dart memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan
S"arangBurung Walet.

Pasal 3

Tujuan pembinaan pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah:
(I) Melindungi. dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dari

bahaya kept/nahan baik lokal maupun global;
(2) j1engoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan

secara lestari ;
(3) Meningkatkan pwduktifitas Sarang Burung Walet dihabitat alami

dan di luar he'Jitat alami ;
(4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN
PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

(1) Lokasi sarang burung walet berada di :
a. Habitat Alami ;
b. Di luar Habitat Alami.

(2) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud huruf a ayat (l) pasal
ini, meliputi :
a. Kawasan Hutan Negara ;
b. Kawasan Konservsi ;
c. Gua alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak

milik perorangan dan "tau adat.
(3) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud hurufb ayat (I) rasal

ini meliputi :
a. Bangunan;
b. Gedung;
c, Rurnah.

BAB IV .

Ii
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BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

(1) Seti"p orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan
dan pengusa,haan Sarang Burung Walet, harus mendapat izin dari
Kepala Dae -ah melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Musi Banyuasin ;

('2) 1zin sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini berlaku selama masih
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang
Burung Walet, der.gan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus daftar
ulang;

Pasal 6

(1) Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan di luar habita
alanli dapat dikelola dan diusahakan atas izin Kepala Daerah ;

(2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, orang atau
badan mengajukan pemlohonan kepada Kepala Daerah dengan
melampirkan :
. ,
'a. Proposal pengusahaan Sarang Burung Walet ;
b. Rekomendasi dari Bapedalda Dinas Kabupaten Musi Banyuasin,

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyua£in, Camat dan
Kades/Lurah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis
10kasi pengusahaan Sarang Burung Walet;

c. Surat Pemyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan
masyarakat :..etempat yang diketahui Kades/Lurah ;

d. Surat Pemyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan
mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maupun oleh Dinas teknis ;

e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di
luar habitat alarni harus dilengkapi Surat 1zin Tempat Usaha
(SITU), 1zin Mendirikan Bangunan (1MB) dan Izin Penggunaan
Bangunan (IPB).

Pasal 7

(1) ,Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib mclaporkan
penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat
keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat sctempat untuk
dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya ;

(2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang
Burung Walet;

(3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekelja sarna atau
menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain;

(4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung
Walet dari penemu kepada pihak lain hams mendapat persetujuan
Kepala Daerdh.

BAB V .
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BAB V

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

'Jntuk meningkatkan ptoduktivitas dan menjaga populasi Burung Walet
pengambilan dan atau pemanen Sarang Burung Walet, dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai beriktlt :
a. Masa panen dilaksanakan setelah . anakan BmUilg Walet

meninggalkan sarangnya ;
b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur ;
c. Dilakukan pada oiang hari ;
d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;
e. Dalam hal Sarang Burung Walet uerada di Hutan Produksi, Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi
persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang
dibidang kehutanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal9

Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakah melakukan
pembinaan dan bimbingan teknis penge10laan dan pengusahaan Sa~ang
Burung Walet.

Pasal 10

Dalmn rangka pengawasan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi
administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi lainnya yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

OBJEK DAN SUB.JEK

Pasal II

Objek pembinaan adalah setiap pelayanan dan pel1l0erian lZ1l1
pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Daerah.

Pasal 12

Subjek pembinaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet
adaJah orang atau badan yang mellyelenggarakan usaha Sarang Burung
Walet.

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

(I) Untuk setiap pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang
Bmung Walet dan daftar ulang, dikenakan retribusi ;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (I) -pasal ini, adalah
sebagai berikut :
a. Retribusi izin operasional pengelolaan Sarang Burung Walet

diukur berdasarkan isi bangunan yang dimanfaatkan untuk
pengelolaan dan pengusahaan Sarang Bmung Walet, setiap
weter kubik ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ;

b. Retribusi .

~
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c. Retribusi hasil pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan
sebesar 5 % (lima persen) dari produk yang dihasilkan x harga
dasar ;

d. Harga dasar sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, ditetapkan
Kelapa Daerah dan setiap 6 (enam) bulan ditinjau kembali.

(3) Retribusi daftar ulang pengelolaan dan pengusahaan ditetapkan
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketetapan sebagaimana
dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB X

TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan
jangka waktupenggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB Xl

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STUKTUR DAN BESARNYA TARID RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan
pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XlI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini, ditetapkan berdasarkan isi
bangunan dan prosentase hasil penjualan.

BAB XlII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa
dan fasilitas diberikan.

BAB XlV ..•.•.•..,,,
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BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERHUTANG
Pasal 19

Masa Retribusi Pt'ngelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
adalahjangka waktu yang akan ditUapkan oleh Kepala Daerah.

. Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
.lain yang dipersamakan.

BAB XV

SURATPENDAFTARAN

Pasal 21

(I) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD se:,agaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hams diisi
dengan jelas, benar dan lengkap secta ditandatangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, tata cara penglSlan dan penyampaian SPdORD
sebagailllana dimaksud ayat (I) pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XVI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

(I) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan
Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan
SKRD atal"dokumen lainnya yang dipersamakan ;

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimnksud ayat (I) pasal ini, ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

(I) Pemungu!an retribusi tidak dapa! diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB XVIII .
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13AB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
a:au kurang membayar; dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

(2) Orang atau badan yang menyelenggaJakan kegiatan pengeJolaan dan
pengusahaan Sarllrtg Bnrung Walet yang melanggar Pasal 5
peraturan daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan
izinnya dan membekukan/melarang usahanya.

BAB XIX

TAT!. CARA PEMBA YARAN RETRIBUSI

Pasal 25

(l) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
dimuka;

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu
pemakaian. pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu'pemakaian ;

(3) Retribusi yang terhutang diJunasi pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAR XX

TATA CAR..\ PENAGlHAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) i(etribusi terhutang 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
meJalui Badan Urusan Piutang dan Lelang l"egara (BUPLN) ;

(2) Penagihan rettibusi melalui BUPLN diJaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undailgan yang berJaku.

BABXXI

KEBLRA TAN AT AS PENET APAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Wajib Retribusl dapat mengajukaJlkeberatall kepada Kepala Daerah
atau pejabat :"allg ditunjuk alas SKRD alau dokumen lain Yallg
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) KeberataJl .
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dap'lt membuktikan
ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKWKBT d:'1l SKRDLB diterbitkan, keculai apabila Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di Iual'kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud
ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayaran
retribusi dWlpelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (cn::lI11)bulan
.sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputusan
alas keberatan yang diajllkan ;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atall menambah bl'sarnya
retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila jallgka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
telah Iewat dan Kepaia Daerah tidak memberikan suatu keputusan ,
keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.

BAD XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBU81

Pasal 29

(I) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hams memberikan
keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini,
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan sllatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkau dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnyn
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (I)
pasal ini, langsung diperhitungkan untuk me[unasi terlebih dahulu
hutang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran rettibusi sebagaimana
.• _di.mak~¥d"yat (I) pasal ini, dilaky1s~ d~l;tm jangl.<:£l.waktupaling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
(6) Apabila pe..lgembalinn pembayaran retribusi dilakukan setelah

9002 lunf I~t'l~llngkd waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan
i;-nbalanbunga sebesar::1% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 30 .
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Pasal 30

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan' seeara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-
kurangnya mer.yebutkatt :
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi ;
e. besamya kdebihan pembayaran ;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan langsung atau melalui pos tereatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tereatat merupakan bU:,ti saat permohonan diterima oleh Kepa!a
Daerah.

Pasal 31

(I) Pengemba!ian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabi/a kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Bupati ini, pembayaran dilakukan dengan eara
peminc!ahbukuandan bukti peJ;l1bindahbukuanjuga berlaku sebagai
bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan rehbusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini, dengan memperhatikan
kemaml'uan Wajib Retribusi ;

(3) Tata eara pellguranga::l, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIV

K.\DALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasai 33
(I) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya retribusi, keeuali apabila melakukan tindak pidana
dibidang retribusi ;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (I)
pasa! ini tertallgguh apabila :
a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langsung,

BAB XXV .
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BAB XXV

TATA CARA PEl'IYETORAN RETRIBUSI

Pasal 34

(1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara
Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk ;

(2) Selambat-Iambatnya I x 24 jam semua biaya izin penerimaan hasil
pungutan ret;-ibusi harus disetor ke kas daerah ..

nAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(I) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diancam
dengan huk~man kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(2) Wajib Retribusi yan~ tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancao pidana kurungan paiing lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi terutang;

(3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah dan
ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAD XXVII

PENYIDlKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
me1akukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukwn Acara
Pidana yang berlaku ;

(2) Wew~nang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kE'terangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
danjelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
prib<1diatau 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 t,ndak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikal1 tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

g. menyuruh berhenti dan -atau melara11g seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e ;

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

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka sanksi;

.i. menghentikan penyidikan;
k. mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyinikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukul11 yang
dapat dipert?nggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menYalllpaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUANPERALIHAN
Pasal37
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Dalalll jangka waktu I (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati
ini, penyelenggara pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet
yang sudah ada hams mengadakall penyesuaian rlengan Peraturan Bupati
inL

BABXXIX

KETENTUANPENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini dibuat sementara sambil menunggu proses
pembuatan Peraturan Daerah .

Pasal 39

(I) Dinas Pertaniall sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Bupati
In! ;

(2) Dinas Penoapat?n Daerah merupakan koordinator pungutan
r dribusi Daerah;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan BU;Jati.

Pasal 40 .
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Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pOOatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal '7- vut,' 2006

~UPATI MUSI BANYUASIN,

Ai
H.

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17- JIA l-t,' 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

)VVN
H. HARUN AL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 1.9

. . ,
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