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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKA TIl MUSI DANYUASIN

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang culmp potensial
guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang
nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah
Tingkat II;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak
dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat
menggerakkan orang seTtamasyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka
dipandang perlu mengadakan pengendalian, pengarahan dan pengelolaan seTta
pembinaan secara sempurna dan berlanjut untuk Pasar Grosir dan atau
Pertokoan;

c. bahwa dalam rangka peuingkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang
Pembangunan Daerah, maka setiap pengguna Pasar Grosir dan atau Pertokoan
perlu dipungut retribusi;

d. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas
sebagaimana huruf a, b, dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

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

2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Negara Nomor 3685 );

Retribusi
Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Meuteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu;

8.Keputusan .
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahoo 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahoo 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemoogutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahoo 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahoo1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI
BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Musi
Banyuasin;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-oodangan yang berlaku;

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama atau bentuk apapoo, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan stau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensioo, bentuk
usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

f. Pasar Grosir dan stau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang,
termasuk Tempat Pelelangan Ikan, temak, hasil bumi, dan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselengarakan oleh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11Musi Banyuasin, tidak termasuk yang
disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar dan Pihak Swasta;

g. Ikan adalah semua jenis binatang air atau tumbuh-tumbuhan air tawar stau air
asin, baik dalam bentuk segar maupoo yang diawetkan ataupoo yang diolah;

h. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan
transaksi jual beli ikan melalui pelelangan;

I. Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan melakukan
penjualan melalui pelelangan;

j. Pembeli .
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l. Pembeli aclalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang membeli ikan memlalui
Pelelangan;

k. Penyelenggaraan Lelang aclalah penyelengaraan pelelangan ikan;

I. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi,
aclalah Pungutan Daerah sebagi pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu
yang kbusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

m. lasa aclalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIMusi Banynasin
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang clapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

n. Jasa Usaha aclalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Banynasin yang berupa pemakaian tanah dan bangunan,
pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kenclaraan/alat-alat berat dengan
menganut prins if komersial karena pacla clasamya clapat pula disediakan oleh
Sektor Swasta;

o. Wajib Retribusi aclalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu;

p. Masa Retribusi aclalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu
bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu clari
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banynasin;

q. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD aclalah Surat
Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang temtang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD aclalah Surat
Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB
aclalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar claripacla retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bempa bunga dan atau
dencla;

u. Pemeriksaan aclalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah clata dan atau keterangan lainnya clalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi berclasarkan Peraturan Perundang-undangan
retribusi;

v. Penyidikan tinclak pidana dibidang retribusi aclalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tinclak pidana dibidang retribusi yang teJjadi serta menemukan tersangka.

BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, dipungut Retribusi Pasar
Grosir dan tau Pertokoan.

Pasal3 .
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Pasal3

Objek Retribusi Jasa Usaha Pasar adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat penjualan di pasar berbagai jenis
barang yang dijual secara grosir.

Pasal4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
Pemungut atau Pemotong retribusi tertentu.

BABDI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasnya tempat usaha dan atau jumlah
serta jenis barang.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya
investasi, perawatanlpemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuranbunga pinjaman,
biaya rutinlperiodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya
administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRmUSI

Pasal9

(1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan
los, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Atas pemakaian .
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(2). Atas pemakaian fasilitas pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Dengan luas sampai dengan 9 m persegi
b. Deugan luas lebih dari 9 m persegi sampai dengan

12 mpersegi
c. Dengan luas lebih dari 12 m persegi sampai dengan

20 mpersegi
d. Deugan luas lebih dari 20 m persegi sampai dengan

36 mpersegi
e. Dengan Inas lebih dari 36 m persegi sampai dengan

54mpersegi

Rp 3000,-/bulan

Rp 5000, -/bulan

Rp 7500, -/bulan

RpIO.OOO,-/bulan

Rp 12.500, -/bulan

(3). Atas pemakaian tempat pelayanan pasar grosir dikenakan retribusi sebagai
berikut:
a. Penjualan Karet Rp 25,- /Kg
b. Penjualan Kopi Rp25,-/Kg
c. Pelelangan lkan 5 % dari Transaksi Peujualan.

BABVll
WILA YAH PEMUNGUTAN

PasallO

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat fasilitas pasar dan atau
pertokoan diberikan.

BABVllI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasalll

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BABIX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal13

(1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI .
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BABX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal14

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

BABXI
TATACARAPEMBAYARAN

Pasal15

(1). Pembayaran retribusi yang temtang hams dilunasi sekaligus;
(2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan;

(3). Tata carn pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BABXII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal16

(1). Pengeluaran surat teguranlperingatan/surat lain yang sejems sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran;

(2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatanlsurat
lain yang sejenis, wajib retribusi hams melunasi retribusinya yang terutang;

(3). Surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

BABXIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal17

(I). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) dengan memperhatikan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3). Tata Carn pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN .
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BABXIV
KEDALUARSA PENAGIHAN

PasaI 18

(1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melarnpaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2). Kedaluarsa penagihan retribusi sebagimana dimakksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan surat teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

BABXV
lNSTANSI PEMUNGUT

PasaI 19

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

PasaI 20

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau
dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

(2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BABXVII
. PENYIDIKAN

PasaI 21

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Pen).idikan tindak Pidana di
bidang Retribusi Daerah;

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah :

a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku .
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JI __ .-
Peraturan Daerah ini mulai berlakU pada tanggal diW1dangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan-
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TLngkat II Husi Banyu -
asin.

Ditetapkan di : S e. kay u

Pada Tanggal : 3 Haret 1998
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d. memeriksa buku-buku, catatan-eatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan ootuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau
dokurnen yang sebagaimana dimaksud pada huruf(e);

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

i. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut hukurn yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3). Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahoo 1981 tentang
Hukurn Acara Pidana.

BABXVID
KETENTUANPENUTUP

Pasal22

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dioodangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempataunya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di I S e kay u
Pada Tanggal I 3 Maret 1998
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