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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR j 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL MUSI BAr:YUASIN TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kota Praja d\ Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taltun 1959 NomoI' 73, Tambahan Lembar811
Negara Republik Indonesia NomoI' 1821);
Undang-Und811gNomoI' 5 Tah:m 1962 Tentang Perusaha811Daerah
(Lembar811 Negara Republik Indoensia Tahun 1962 NomoI' 10.
"T'atnbah811Lembar811Negara NomoI'4437);
UndanB-UndangN'lITlor12 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200~Nomor i39);
Undang-Und811g NomoI' 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 NomoI'73);

Undang-Undang NomoI' 32 Ta!mn 2004 Tentang Pemerintah811Daerah
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4437);
Peratur8l1 Pemerintah Republik Indonesia NomoI' II Tahun :!()05
Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyial'811Publik Lokal (Lembamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomoI' 28 Tambahwl
Lembar811Negara Republik Indonesia NomoI'4485);
Peratur811Pemerintah Republik Indonesia NomoI' 13 Tahun 2005
Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomoI' 30
Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4487 );
Peratur811 Pemerintah NomoI' 79 Tahun 2005 tent8l1g Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dl\erah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomoI' 165,
Tambah811Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4593);

Dengan ••••••••••••••.•

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui
pengemb!U'gansarana komunik""i dipandang perin menetapkan dasar-
dasar untuk mendirikan Musi Banyuasin Televisi ;
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin cukup luas dan
berpenduduk cukup b8lmyak merupakan potensi usaha yang cukup
besar dibidang penyiaran :
bahwa pemerintah daerah berkeinginan memherikan pelayanan
informasi pendidikan, hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya
daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat;
bahwa berdasarkwl pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,b dan c periu membentuk peraturan daerah tentang Pembentuk811
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi B8I1yuasinTelevisi.
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BARil

BENTUK,J(IWUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

:lentuk
Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi merupakan
badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Lembaga Pel1yiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi adalah Lembaga
Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersia!'

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin TeJevisi berada di
bawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin.

(3) Tempat kedudukan Televisi Publik Lokal Musi Banyuasin Televi3i di ibu
kota Kabupaten Musi Banyuasin dan stasiWl pcnyiarannya berada di
Sekayu Musi Banyuasin.

MUSI BA "IYUASIN
PENYIARAN l'UBLIK

PERATURAN D-\bRAH KABUpATEN
TENTANG PEM~ENTUKAN LEMBAGA
LOKAL MUSI BANYUASIN TELEVISI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan daerah ini yang .dimaksud dengan
a. Daerah adaJah Kabupaten Musi Banyuasin:
b. Pemerintah daerah ada.db Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemer intahan Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

e. Lembaga 'penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Musi BanYuasin TeJevisi;

f. Musi Banyuasin Televisi adalah Muba TV;
g. Direksi adaJah Dir~ksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin
TeJevisi;

h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Musi Banyuasin TeJevisi;

i. Lembaga Penyiaran PubJik Lokal Musi Banyuasin Televisi adaJah Lembaga
Penyiaran yang berbentuk badan Hukum yang didirikan oJeh Pemerintah
Daerah Musi Banyuasin;

j. Lembaga penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin TeJevisi adalah Lembaga
Penyiaran Publik LokaJ yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran teJevisi
bersifat indenpenden, nettal tidak komersial dan berfungsi memberikan
layanan untuk kepentingan l1la~yarakat;

k. Penyelenggaraan siaran daerall adalah stasiun penyiaran yang
menyelenggarakan siaran loka!'

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KA8UI'ATEN MUSI BANYUASIN

dan
BrpATI MUSI BANYUASJN

MEMUTUSKAN :

eapkan:
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Bagian Ketiga
Tugas
Pasal4

Televisi Publik Lokal Musi Banyuasin mempunyai tugas memberikan
pelayanan infonnasi, pendidikan , hiburan yang sehat, kontrol dan perekat
sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepemingan seluruh lapisan
masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau
seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ragian Keempat
"'ungs;
Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daIam Pasal 4, Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran

televisi publik ;
b. Pembinaan dan pelaksanaan adminislrasi selta sumber daya Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi.

BAB III
ORGANISASI

Baglan Pertama
Susunan Organisasi

Pasal6

(I) Organisasi Len.baga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi
a. dewan pengawos;
b. dewan direksi;
c. stasiun penyiaran;
d. satuan penangung jawab penyelengara penyiaran.

(2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Loka! Mus; Banyuasin
Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, huruf c, dan huruf
d diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Passl7

Dewan Pengawas mempunyai tugas ;
a. Menetapkan kebijakan umum, r"ncana induk, kebljakan penyiaran,

rencalia kerja dan anggran tahunan, kebijakan pengembangan
':eJembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan
tersebut sesuai dengan oral, dan tujllan penyiaran ;

b. Mengawasi pelaksarlaan renoeno kerja dan an£garan serta independensi
dan netmlitas slaran ;

c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadar calon
anggota dewan direksi;

d. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;

e. Menetapkan . ., .

..... ".
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e. Menetapkan sa!ah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g. Melaporkan pelaksanakan tugas kepada Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DRRD).

PasalS

(I) Anggota dewan pengawas beIjumJah 5 (lima) oreJlg, J (satu) orang
diantaranya ditetapka'1 menjadi dewan pengawas berdasarkan keputusan
hasil rapat anggota dewan penga,ws;

(2) Dewan pengawas terdiri dati atas unsur Televisi Publik Musi Banyuasin
Televisi, Masyanskat, dan Pemerintah;

(3) Calon anggota Dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada
DPRD bcrdanrkan masukan dari Pemerintah dan I atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal9

(1) Anggota dewan direl.csi berjumJah paling banyak 6 (cnam) orang yang
terdiri atas 1 (satu) onmg direktur utama dan paling banyak 5 (lima) onmg
direktur,

(2) Anggota d••wan dkt''<si sebagaimana dimaksud pada ayat (I) de'1at berasa!
dati Pegawai Neb~ri Sipil dan bukan Pegawai !oIegeriSipil sesua; dengan
kett',rttuanPeratuldll Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasa! 10

(I) Dewan direks; mempunyai tugas'.
a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang

meliputi kebijakan umum. rencana induk, kebijakan penyiarlln, rcncana
kerja dan angga. an ("hunan, serta kebijakan pengembangan
kelembagaan dan sumberdaya;

b. memimpin dan rnengelola Televisi Publik Loka! Musi Banyuasin
Televisi sesuai dengan tlijuan clan senantiasa berusaha meningkatkan
daya guna dan hasil guna ;

c. menetapkan ketentuan teknisi pelaksanaan operasional lembaga dan
opera.sional penyiaran ;

d. meng3dakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

e. rnenyiapkan laporan berkal" dan laporan tahunan;
f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan p"raturan

perundang-undlUlgan yang berlaku;
g. mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan;
h. menjalin keIja sama dengan lembaga lain balk di dalam maupun di luar. ,

negen ...

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a paling sedikit
memuat:
a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Publik Lokal Musi

Banyuasin Televisi;

Z. asumsi ""
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c. asuJ11siLembaga Penyiaran Publik yang dipakai penyusunan rencana
jangka panjang;

d. penempatan sa.'aran, strategi, kebijakan program ketjaJrencana jangka
panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada
peraturan perundai1g-undangan yang berlaku;

(4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi di ajukan kepada dew&n
pengawas untuk di bahas dan disetujui;

(5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin
Televisi yang telah disetujui oJeh dewan pengawas disampaikan kepada
Bupati.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran

Pasalll

, ;

(I)

(2)

(3)

Stasiun penyiaran ad&1ahpenyelenggaraan kegiatan penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi yang berlokasi di
ibukota kabupaten;
Stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin
Televisi di Ibukota Kabupaten menyelenggarakan siaran lokal;
Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh
seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal12

I

I
i

: .)

Stashm penyiaran rnempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran
televis! public sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang diteta~kan
oleh dewan direks;;

BABI'\-
KEPANGKATAr:,I:'E:-.lGANGKATAN, DAN PEMHERHENTlAN

Bagian Pertama

K"pangkatan
Pasal!3

(I) Dewan pengawas adalah jabatan non eselon.
(2) Direktur utama adalah jr.batan non eselon
(3) Direktur adalall jabat,," '1011 csdon
(4) Kepala seksi dan kepala subbagian adaiah jabatan non eselon

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pember/Ientian

Pasal14

(I) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui
uji kepatutan dan kelayakan olell DPRD seeara terbuka atas masukan dari
pemerintah dan/mungkin, atau masyarakat;

(2) Masa .
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(2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikumya.

(3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
(4) Kepala stasiun Lembaga Penyiaran Publik Televisi Publik Lokal Musi

Banyuasin Televisi, Gan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh
direktur utama.

PasallS

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah
warga Negara Indonesia yang:
a. bertakW9.kepada Tu.'lan Yang ivlaha Esa;
b. setia kepada Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
e. sehat jasmani dan rohani;
d. berwibawajujur,adil dan berkelllkuan tidak tereela;
e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intclektua1 yang setara;
f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan

persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan danlatau keahlian, serta

pengalaman di bida.'1gpenyiaran publik;
h. tidak terkait Jangsung rnaupun lidak langsung dengan kepemilikan dan

kepengurusan media MaSSalainnya;
i. tidak memiliki jabat:m;
j. nonpartisan;

Pasal16

(I) Anggota d~wan pengawas Lernbaga Penyiaran Televisi Publik Lokal
Musi Banyuasin Televisi berhenti atau diberhentikan sebelum hab.s masa
jabatannya apabila :
a, meninggal dunia;
b. mengundurkan did;
e. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
e. terlibat dalam ti"dekan yang rnerugikan Televisi Publik Lokal Musi

Banyuasin Televisi;
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan pulusan

pengadilan yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalum Pasal

IS.
(2) Keputusan pemberhm.tian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e,

huruf d. dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela dir;.

(3) Pembelaan 1iri seb"l?:aimana dimaksl<d pada ayat (2) dilak>lk.m secara
tertulis dalam janp!{l:waktu 1 (satu) bulan tcrhitung seJak anggota dewan
pengawas yang bersa."1gkutandiberi tabu secara tertulis tentang reneana
pemberhentian tersebut.

(4) Selama reneana pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
masih dalam prosc~, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal
penyampaian pembelaan diri scbagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD
tidak memberikan rek~mendasi pemberhentian kepada Bupati, reneana
pemberhentian tersebut batal.

(6) Kedudukan .
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(6) Kooudukllll sebaga;. anggota dewan pengawas berakhir dengan
clikeluarkan.lya keputusan pemberhentian oleh Bupati ;

Pasall?

Persyaratan untuk dapat dillllgkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga
negara Indonesia yang :
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia kepada Paneasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945
e. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berwibawajujur adil dan berkelakuan tldak tereela:
e. Berpendidikan minimal sarjana Strata Satu:
f. Mempunyai integritas. dan dedikasi yang tinggi untuk

mempertahankMpersatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara:•g. Memiliki kepedulian, wawasall , pengetahuan dan/atau keaI1lian, serta
pengalaman dalam bidang penyiaran publik, keeuali bidang tugllS tertentu
dalam pengelolaan penyairan;

h. Tidak terkait langsung d~ngan kepemilikan dan kepengu."Usanmedia massa
lainnya:

i. Tidak memiliki jabat&11lain; den
j. j ';on partisan

l'asa118

(1) Tata cara pemilihan dewan dir~ksi ditentukan oleh dewan pengawas
(2) Calon; dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Publik Lokal

Musi Banyuasin Televisi diallgkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
sekali hanya untuk 1 (satu) kali masajabatan bedkutnya;

(3) Anggota dewall direksi berheati apabila :
a. meninggal dwlia;
b. mengundurkan diri:
e. berhalangal1 telap;

(4) Anggota dewan direk3i dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatanllya apabila :
a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undngan yang

berlaku;
b. terhb"t dalam tindakan yang merugikan lerr,baga.;
e. dipidan8 kerena melakukan lindak pidana berdasarkan putusar.

pengaciilan yang telah mempcroleh kekuatan hukum tetap: atal'
d. tidak lagi meme'luhi persyal1ltan sebagaimana dimaksud
e. dalam Pasal 17 .

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan humf b, yang bersangkutan diberi kesempatan
membela dirL

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan seenra
tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitWlg sejak anggota dewnll
direksi yang bersangkutan diberi taI1useeara tertulis oleh dewRnpengawas
tentang rencana pemberhentian tersebut.

(7) Selama reneana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnya.

(8) Iika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejal: tnrlgg]ul
penyampaian pembela"n diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan
pengawas tidal. memberikan putusan pemberhentian anggola dewan
direksi tersebut, reneana pemberhentiar. batli!.

(9) Kedudukan ....
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(9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir d"ngan
dikelua.-kannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

(10) Anggota dewan direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat
penyelidikan katena disangka me:akukan tindak pidana,diberhentikan
semenwa dati j ••batannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh
pengadilll11, yang b"rsangkutan dapat melaksanakan tugasnya kernbali
padajabatan yang sama.

(11) Apabila salah satu atau b~berapa anggota dewan direksi berhalangan
tidak tetap, kekosonganjabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi
lainnya yang ditunjuk semenwa oleh dewan pengawas.

(12) Jika 8.nggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan
pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan ten tang
pengungkatan de-wandireksL

Pasal19

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dati jabatan di bawah
dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABV

TATA KERJA

Pasal20

(I) Keputusan dewan pengawas ditetapkan seeara kolegial melaiui sidang
dewan pengawas.

(2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) seeara
formal ditetapkan oleh kctua dewan pengawas'

P"sa121

(I) Pengelolaan Ler.lh!>gaPe"yiaran Publik Lokal Musi BanYUllEinTelevisi
dilakukan oleh dewan direksi seeara k"legill1.

(2) Pengambill1n keputusan dil8.kukan melah,i rapat dewan direksi dan
ditetapkan oleh direktur utama.

(3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain manapun dilarang
turut eaml'ur daiam kcbijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi

Pasal22

Dalam meJaksanakan lugusnya, sellap pemimpin dilingkungan LCl1lhuga
Penyiaran Publik Publik LokaJ Mus; Banyuasin Televisi wajib mcnerupkan
prinsip koordinasi, integmsi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satUail organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Mus; Banyuasin Televisi seTta dengan imitansi atau pihak di luar Lembaga
Penyiaran .Publik Loka1 Musi Banyuasin TeJevisi sesuai dengan tugas Inasing-
masing.

PasalZ3

Setiap pemimpin satuan organisasi di Iingkungan Lembaga Penyiaran Publik
Loka! Musi Banyullsin Televisi bertanggllng jawab mernimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
seTtapetunjuk hagi peJaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24 ...••...
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Pasal24

Setiap Pemimpin satuan organisasi dilingkungan Lembagll Penyiarall Publik
LobI Musi Banyuasin Televisi wajib mengikuti dan mematuhi petunj ••k dan
bertangunl" jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan secara berkala atau sewaktu-wat.tu.

Pasal 2!:i

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan Iebih lanjut, baik untuk
keperluan penyempurnaan kebijakan Taaupun untuk memberikan arahan lebih
Ianjut kepada bawahan.

PasaI26

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya dan, apabi la
terjadi penyimpangan, agar diambil Jangkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pt'TIlIldang- Undallgan yang berlaku.

DARYl
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama
Kekayaan

Pa!al27

(1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi
merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

(2) Besamya kekayaall Musi Banyuasin Televisi pada saat diberlakukannya
peraturan pemerintah daerahini adalah seluruh kekayaan Negara yang
berasal dari Pemcrintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

(3) Besarnya kekayaan lembaga Penyiaran Publik LokaJ Musi Banyuasin
Televisi sebagaima!la di lOaksud pada ayat (2) ditetapkan olel! Bupali Musi
B:u.fU8Sin

Dagilln gedu:l
Peedanaan

Pasal28

(I) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi memiliki sumber
perdanaan yang berasal dari :
a. Juran penyiaran;
b. Angganm Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c. Sumbangan Masyarakat.
d. Siaran Iklan ;
e. Usaha Jain ~'ang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran.

(2) Penerimaan .
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(2) Penerimaan yRngdiperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan
negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Lokal Musi Banyuasin Televisi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang .- undangan yang berlaku.

(3) Anggaran Biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lekal Musi
Banyuasin Televisi setiap tabun disetujui oleh DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin.

Pasal29

Besaran, tata cara penarihn, penggtmaan, dan masa mulai diberlakunya iuran
penyiaran se"agaimana dimaksud dalam pasa128 ayat (I) huruf a ditetapkan
dengan PeraturanDaerah.

Paaal30

Perolehan dan sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 28 ayat (I) digunakan
secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu
siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan
karyawan.

BABVII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal3!

(I) Lembap Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi wajib
menyugun dan menyampaikan Rencana KeIja dan Anggaran Jangka
Menengah yang c1isampaikankepada DPRD dengan tembusan kepada
Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi wajib
menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada
Bupati dengan temb\lsan kepadaDPRD.

(3) Lembaga Penyiaran Publik Lekal Musi Banyuasin Televisi wajib
menyusun dan menyampaikan Rencana KeIja dan Anggaran Tahunan
kepada Bupati dengan tembusan kePa4a DPRD. berdasarkan Rencana
KeIja dan Anggran Jangka Menengah Sebagaimanadimaksud pada ayat
(I);.

(4) Bentuk, isi, dan tata cara p~nyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal32

Lembaga Penyiaran PubUkLokal Musi Banyuasin Televisi wajib memberikan
laporan kewngan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

BAB Vlll •••••.••.••
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BABVlll

PERTANGGUNGJAWABAN
PasaJ33

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhuan penyelenggaraan penyiaran,
baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal34

(I) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi
adaIah tahunan anggeran Daerah.

(2) Laporan taltunan palir.g sedikit memuat :
a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah

dicapai .
b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rem'.ana kerja;
c. perhitungan tnhunan sesuai dengan ketentuan yang ada ..

(3) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Mlli;i Banyuasin
Televisi di tandatangani oleh dewnn direksi dan dewan pengawas untuk
disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

RADIX
KEPEGA WAIAN

Pasal3S'

(I) Pegawai Lembag'i Penyiaran Publik Lokal Musi Hanyuasin Televisi
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan
perundar.g-undanglll1 yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.

(2) Persyararen, ked'Jdukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Lembaga Penyiaran Publik Publik Lokal Musi Banyuasin Tele,"is;
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur berdasarkan katentuan
peraturan perundangooundangan yang berlaku dan keputusan dewan
direksi.

(3) Persyaratan. kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lcmbaga Penyiaran
Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi bukan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusar. dewan direksi
dan perjanjian kelja.

(4) Pegawai Musi Banyuasin Televisi baik Pegawai Negeri Sipil maupun
bukan P'~gawa, Negeri Sipil diiarang menjadi anggota dan/atau pemgurus
partai potitik.

Pasal36

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik
Publik Lokal Mllsi Banyuasin Televisi dilakukan oleh direktur yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal37

I?ilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi dapat
ditetapkan jabatan fungsicnal tenentu sesuai dengan ketentnan peraturan
penmdang-undangan yang berlaku.

HAB X ••••....••••
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KETENTUAN PE;RALIHAN

Pnsal.38

(J). Dewan pengnwas clav.dewan direksi Lembnga Penybran Publik Lokal
Musi Banyuasin Televisi akan diben/uk secara bertahap sesuai dengan
kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.

(2) . Selama dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran I'ublik
Lokal Musi Banyuasin Televisi celum terbentuk, Direktur Lcmbaga
...Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi masing-masing
melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya
dewan pengawas dan dewan direksi Televisi Musi Banyuasin Televisi.

BABXI
KETENtUANPENUTUP

Pns,,139

Peraturan Daerah ini mula; berlaku pada tanggal di tetapkan ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Pernturan Dacrnh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Oitelapkan di Sekayu
p"da tanllll'" Z8 ,J'A1\j uA It-l 2007

2007

DAE.RAH KABUPATEN MUSI nANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR .1..3 .

'"-...:-:"
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