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PERATURAN DAEI{AH KABUPATEN MUSI BANvUASIN

TAHUN 2008

TENTAl"G

RETRIBUSII'EMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN I{AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I3UPA 1'1 MUSII3ANYUASIN,

Mcnimbang a. bahwa sesuai dcngan Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Pemcnntah Kabupaten mempunyai kcwenangan dibidang
konlunikasi dan informatika sehingga pcrlu menctapkan kebijakan
dibidang komunikasi dan informatika.

I.-

Mcngingat

b. bahwo dalam rangka melakukan gcmantauan dan pengawasan
tcrhadap pcmanfaatan media infonnasi dan komunikasi pcdu
adanya pengaturan ten tang pemanfaatan informasi dan kornunikasi
yang bcrada di wilayah Kabupatcn Musi Banyuasin ..

C. bahw3 berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b perlu menetapkan Pernturan Daerah Kabupatcn Musi
Banyuasin ten tang Rctribusi Pemanfaatan Media Informasi dan
Komunikasi.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan
Dacrah Tingkat II dan Kota Prnj!l di Swnatcrn Sclatan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tarnbahan
Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia 1913);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42. Tambahan
Lcmbaran Ncgara RcpubJik fndoncsia Nanlor 3362);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
(Lcmba.r<.1.l1Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32
Tzunbaran Lemvaran NCb-ram Rcpublik Indonesia Nomor 3473);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah dan
Rctribusi Daerah (Lembaran Tambahan Ncgara Rcpublik Indoncisa
Tahun 1997 Nonl0r 41. Tambahan Ncgara Rcpublik Indonesia
NonlOr 3685) ScbagaiIl1illla tdah dirubah dcngan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun :WOO (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambaran Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang PenyUu-d1l
(Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncisa Tahun 1997 Nomor 24);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lcntang Pcmbcntukan
I'craluran Pcrundang-Undangan ( Lcmbaran Negarn RepubliJc
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lcmbaran Negarn
Rcpublik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang _•....
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7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun ,2004 tcntang Pcmerintahan
Dacrah ( Lembaran Neg;tra Republik Indonesia Tnhun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebaga;'T1:J.na telah ctiubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan ..
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daernh
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor [26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retri bus i
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
I 19 Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
413 7);

Pcraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahnn 2007 lentang Pembagian
Urusan Pemcrintahan antara Pernerintah~ Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemenntah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menten dalam Negen Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Proscdur Pcngesahaan Peraturan Daerah ten tang Pajak Daerab dan
Rctribusi Dacrah;

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 174 Tahun 1997 ten tang
Pcdoman Tata Cara Pcrnungutan Retribusi Daerah; .

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tatat eara Pemenksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan jenis-jerus Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II;

Dcngan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKlLA..N RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRlBUSI
PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNlKASI

BAR:: ._
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Pasal 1

D::l.Ialll Pcrmuran Daera.h ini yang dimaksud dc;'gan :

untuk
yang

... : .

.19. Pamcran .

secara sistcCl)stis
terhadap produksi

kegiatan
m"asyaeakat

377

adaJah
kepaca

3.
4.

BAB [
KETENTUAN UMUM

1. Dacrah adalah Kabupnlcn Musi Banyuasin;
2. Pcmcrintah Dacrah adlliah Bupati dlln pcrangkat dncrah scbagai

unsur pcnyclenggara Pcmcrintahan Dacrah:
8upali adalah Bupati Musi Banyuasin;
Dcv.:an Pcr. •.....akilan Rakyat Dacrah yang sclanjuulya discbut DPRD
adalah Lcmbaga Pcrwakilan Rakyat Dacrah 5cbagai unsur
penyelcnggara Pemerinlahan Daerah;

5. Dinas Dacrah adalah Dinas Infonnasi dan Komunikasi Kabupatcn
Musi Banyuasin;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas lnfom,asi dan Komunikasi
Kabupatcn Musi Banyuasin:

7. Orang adalah Orang Pribadi yang melakukan Usaha Pemanfaatan
Media Infonnasi dan Komunikasi;

S. Badan adalah 511alu bcntuk badan usq.ha yang mcliputi pcrscroan
(crbmas, perscroan komanditcr. pcrseroan lainnya..' badan usaha
milik Ilcgara atDu dncrah dengan nama dan dalanl bcntuk apapun.
pcrsckuluan. pcrkumpulan. firma. kongsi. kopcrasi. yayasan atau
organisasi yang scjcnisnya dan bcntuk usaha [Clap serta bcntuk
usnhu lui nnyn;

<). Pcnyclcnggnra Media Informnsi dan Komuniknsi ndalah orang alau
hadan yang mclaksanakan pclayanan infonnasi dan konluniknsi
datanl rangka mcncerdaskan kchidupan bangs..", mcmpcrkokoh
pcrs;),tuan dan kcsmuan sena mcnlbcntuk kcpcribadian bangsa
scsuai dengan Paneasila dan Undang-undang Dasar 1945;

10. Pclayanan lnfom,asi dan Komunikasi daJah scgaJa' scsualu yang
berhubungan dengan pclayanan dan pemanfaatan usaha dibidang
media infomlasi dan komunikasi;

I I. Objek inrormasi dan komunikasi adaJah pclayanan pcmanfaatan
leknologi infom,asi dan komunikasi oleh masyarakat;

12. Usaha Jasa Infomlasi dan Komunikasi adalah scti?p usaha komcrsil
yang mcmanfaatkan media. tcknologi infoffilasi dan komunikai bagi
kcpcntingan masyarakat;

13. Usaha Penerbitan dan Grafika adaJah usaha yang mcnggunakan
pcraintan cetak yang rnemproduksi barnng cctakan untuk
kcpcntingan pcncrbitan dan bersifal konlcrsil;

14. Radio Siaran adalah pcmanfaatan radio yang langsung ditujukan
kcpaun umum dalam bcntuk suara dan mcmpcrgunakan gclombang
radio scbagai media;

t 5. Pcnyclcnggara Radio Siaran Non Pcmcrintah adaJah Orang atau
Dadan yang mcmiliki pcrangkat tcknis clcktronika yang lazimnya
discbut pcmancar rclay;

16. Pemanfaalan Usaha TV Swasla adalah pcmancar TV yang ditujukan
kepada urnum dalam bentuk gam bar dan suara baik mc:rupak2.n
siaran sctcmpat nlaupun rclay~ {cnnasuk scstcin pcndistribusian.
"siaran;

17. UsaJ,a Warnel adalah' usaha yang bersifaf komcrsil dengan
memanraatkan sistem jaringan infonnasi yang menggunakan
teknologi media;

18. UsaJ,a Promosi
Illc.npcrkcnalkan
<Jihasilkan;
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19. Panlcran adalah kcgi3tan mcnlpc~lihatkan. mcnunjuk..kan dan
mcmpcrtonlonkan produk barang dan jelSa kcpada nlasyarakat;

20. Usaha Rental Komputcr adalah usaha pcmanfaatan kompulcr untuk
tujU:l.1l komcrsil;

21. Usaha Renlal Video adalah usah3 pcnycwaan dan pcnjualan rckanan
video (VCD.DVD.LD);

22. l!saha Play Stalion Game adalah usaha jasa dan pcnjualan yang
pcnycwnan untuk hiburnn dan pcmlainan;

23. Pcngusaha Anlcna Parabola adalah orang orang atau had an yanl?.
mcmpcrjualbclikan receiver dana atau antena parabola;

24. Pcnggun;] anlcna parabola adalah am'ng atau bad an yang
mcmanfaatkan antcna parabola;

25. Film adalah karya Cip13 scni dan budaya yang mcrupakan media
komunikasi massa pandang. dengar yang dibua! dengan rekaman
pada pita s~luloid. pita video dan aInu bahan hasil pcncmuan
tcknologi lainnya;

2G. Peredaran Film dan Video adalah kegiatan penyebarluasan film
scluloid dan rekaman video kcpada konsumcn;

27. Rckarnan video adalah rekanlan" gambar dan suara yang di bual pada
pita scluloicl dan disk ( VCD. DVD.LD)

28. Pl:mbinaan Pernanraatan Media lnfonnasi dan K0n1unikasi adaIah
mcmfasilitasi pcmanfaatan media infonnasi dan konlunikasi melalui
pernberian pedoma.n, bimbingan. arahan. suvcrvisi,rekomcndasi dlUl
pcrizinan.

29. Rckomcndasi adalah pcmbcrian pcrsctujuan tcrhadap pcnnohonan
i~inusaha pcnlanfaatan media informasi dan k:omunikasi.

30. Izin Pcrnanfaatan media infonnasi dan komunikasi adalah izin untuk
Illclakukan kcgiaw.n us;).ha di bidang rCnlal video (VCD,DVD.LD).
play station game, percdaran fi 1m dan video ..

J I. Rctribusi Izin Pcmanfaatan Mcdia Informasi dan Komunikasi yang
sclanjutnya di sebut Retribusi adalah biaya yang dipungul atas
pcrnbcrian izin pcmanfaatan media infomlasi dan komunikasi.

32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi alau badan yang mcnurut
pcraturan pcrundang-undangan rctribusi diwajibkan Wltuk
nlclakuk:an pcmbayaran rClribusi.

33. Masa Retribusi' adalah Sualu jangka tertenlu yang mcrupakan batas
waktu bagi \.vajib retribusi unruk mCrnanfatllkan tcmpat khusus
rClribusi.

34. Surat Pcndaftaran Obyc.k Rctribusi Dacrah sclanjumya disingkat
SPORD adalah surat yang digunakan olch wajib rctribusi sebagai
dasar pcrhitungan dan pcmbayaran rctribusi yang tcrut.a.ng mcnurut
pCrilluran pcrundang -undangan RC:lribusi Dacrah.

35. Sural Keletapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Kcputusan yang nlcncntukan bcsamya junllah rctribusi
yang terhutang.

3G. Sural Kepulusan Retribusi Daerah Kurnng Sayar Tambahan yang
sclanjulnya disingkat SKRDKBT adalah Sural Keputusan yang
111cncntukan tambahan .Hasjumlah rctribusi yang ditctapkan.

37 ..Surar Kepulusan Retribusi Dacrah lebih Sayar yang sclanjutnya
disingkal SKRDLB adalah Sural Kepulusan yang menentukan
jumlah kelcbihan pembayarnn retribus.i karena jumlah krcdil
rctribusi Icbih bcsar dari rctribusi yang tcrhutang utau .scharusnya
lidak lerulang.

38. Sural Tagihan Retribusi Daerah untuk sclanjutnya disingkal STRD
:1dalah surat unruk .mclakukan tagihan rctribusi dan. "atau Sanksi
adrninistrasi bcrup41bunga dan awu dcnd41.

~
..: ...!..
.. . I
, .
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39. Sural Kcputusan Kcbcratan adalah Sural Kcputus<'U1 atas kcbcrctan
lcrhar STRD alau dokumcn lain yang diper.>amakan. SKRDKBT
dan SKRDLl3 yang diajukan olch Wajib'Rctribusi;

40. PClncriksaan adalah scrangkaian kcgiarLUl _~.n(uk mcncari,
flIcngUl,;,)uj~an dan mcngclola data dan alau kctcrangan lainnya
dalnm rangkn pcngawasan kcpa[Uh~n pcmcnuhan kcwajiban
Rctribusi Dacrah bcrdasarknn pCr1uran pcrundang-undangan.
Rctribusi Dacrah:

41.l'cnyidikan Tindak Pidana di bidang Rctribusi Dacmh adaJah
scrangkaian lindakan yang dilakukan olch Pcnyidik Pcgawai Ncgcri"
Sipil yang sclanjutnya disebut penyidik. unluk mencari scrta
mcngumpulkan bukli. dcngan bukti itu mcmbuat lcrang Tindak
Pidana di bidang Rctribusi Daerah yang terjadi serra mencmukan
tcrsaJlgka;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pcmbinaan. tcrhadap pcn1anfaatan media infonnasi .dan ~omunikasi
dimaksudkar. scbagai upaya pcnataan, pcncniban dan pcngaturan
kcberadaan jas •.•usaha pcmanfaatan media infoITflasi dan komunikasi.

Pasal 3

Tujuan Pcmbinaan scbagaiIllan dimaksud Pasal 2 Pcraturan dacrah ini~
ndalah upaya pcngnrahan agar kcbcrndnan usahn pctnanfaatan media
in1"om)(lSi dan komunikasi bcropcrnsi sccara Positif, bcrdayaguna dan
bcrhas"ilguna.

BABIII
PERIZrNAN

Pasal 4

SCliar orang alau badan yang mcngusahakan pemanfaatan media
illformnsi dan konlunikasi dalam' Dacrah "vajib alas izin dan
rckomcndasi dacrah.

Pasal 5

(J) Untuk. mcndapatkan izin dan rckomcndasi sebagaimana
dimaksudkan Pasal :; Pcraturan Daerah ini, pcnyclcngaraan hams
rncngajukan pcnnohonan tertulis kcpada Bupati mclalui Dinas
Dacrah.

(~) Syarnt-syarat pcngajuan pcmlohonan IZ10 dan rckomcndasi
scbagaimana dinluksud ayat ( I ) pasaJ inL adaJah scbngai bcrikut :
a. Pcrsynratan pcmlohonan rckomendasi pcmanfaatan media

infomlasi dan konlunikasi harus mcJampirk.an :
I. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pcmohon
2. Photo copy Surat lzin Tcmpat Usah ( SITU )
3. PhOlO copy NPWP.
4. Daftar spesifikasi usaha.

b. Pcr.>yaratan .
379
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b. Pcrsyaratan pcmlohonan i7..in pemanfaatan media infonnasi dan
komunikasi harus Illclampirkan :
I. Photo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Pcmohon.
2. PhOIOcopy Sural IZin'Tempal Usaha ( SITU ).
3. PhOIOcopy Surat Izin Usaha Pcrd,.agangan ( SlUr)
4. Rckorncndasi dan ditnbutor film dan rekaman vidco.

Pasal 6

(1) Rckomcndasi dan IZIn pemanfaatan' media informasi dan
kon1unikasi diberikan atas nama penyelcngara

(2) Dalam Surat rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan
komunikasi dimuat kctcntuan-kctcntuan yang harus dipatuhi oleh
pcnyclcnggara.

Paso I 7

(I) Jangka waklu berJakunya rekomendasi dan izin pcmanfaatan media
infonnasi dan konlunikasi ditetapkan sc1ama usaha tcrsebut mas ill
berjaJan dan ,idak terpetus waktu pclaksanaan Serta tidak dapat
d ipi ndahtangankan.

(2) Untuk pengendaJian dan pcngawasan rekomendasi dan izin
sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini, pcnyelenggara
usaha jasa media infonllasi dan komunikasi wajib mc.lakukan
pcndaOaran ulang se,iap 5 (lima) tahun sekaJi 'erhitung sejak
tanggal Sural rckomcndasi dan izin dilctapkan.

(3) Syaral-syarat pcngajuan pcrmohonan dafuu- ulang sebagimana
dimaksud aya' 2 (dua) pasaJ ini. adalah sebagai berikut :
a": Mclampirkan surat izin pemanfaata.n media informasi dan

komunikasi yang asli.
b. Melampirkan Sural Izin Tempa' Usaha (SITU) yang asli.
c. Mc1anipirkan photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun

berj al a..'l
d. Mc1antpirkan daOar idcnlitas tcnaga kerja.

Pasal 8

Rckomcndasi dan izin pcmanfaatan media infomlasi dan komunikasi
dapal dicabut dan tidak berJaku apabila pcnyc1cnggara :

a. Tidak mc1akukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.

b. Tidak rncmcnuhi kc'entuan yang ditctapkan dalam rekomcndasi dan
sural iz.in pcmanfaatan media infonnasi dan kon1unikasi.

c. Melakukan pcrubahan dan perluasan usaha dan lanpa izin dari
Bupa'i.

d. Memindahtangankan rckomcndasi dan Sural izin pcmanfaatan media
informasi dan komunikasi kepada pihak lain.

e. Tidak mclakukan dallar ulang.

BAB IV .__ •••
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PasHI J 0

Pasal 9

,- .

komunikasi

1 (salU) bulan
infonnasi dan

daninfonnasimediaPcnyclcnggara pcmanfa::Han
bcrkcwajiban untuh: :

i.l. Bcnanggung ja •..••.ab a(~ kctcniban. kcamanan. kc:cntraman.
J.,,:csusilaun. kcbcrsihan lingkungan yang bcrkaitan dcngan
pcmanf~alan media infonn(lsi dan komunikasi.

IJAIJ Iv
PEMIJINAAI'(

b. Mcmcliharn keharmonisan kerja sama kary<:i'.van scrta kenyarnanan
para r>erninat dan pcngunjung.

c. l'v1cnycdiakan tcmpal duduk bagi para pclanggan sccaro. tentb dapat
sccara transparan dipandang olch umum.

d. Membuat dan n1cmasang papan nama L:saha pemanfaatan media
infonnasi dan komunikasi dcngan sopan dan lcrtib. lidak
mcnimbulkan dugaan kearah asusila yang ncgatif.

c. Mcnycdiakan buku pcnerimaan dan pcngeluaran peman-faatan media
infonnClsi dan komunikasi.

P<.:mhina<ln yang dibcrik;lll kcpada pcnyclcng~ara pcrnanfa.:atan medio
illiormasi dan kOlllunikasi mcliputi :
<.l. Mcmbcrikan pcdoman bcrupa pctunjuk tcknis pclak~aan

PcrcHuran Dacrah ini dan Kctcntuan pcrnturan pcrundang-undangan
lainnya yang berlaku.

b. Mcmbcrikan bimbingan dan arahan tcrha..dap tataJaksana usaha
pcmanfnatan media infonllasi' dan komunikasi.

c. Mclaksanakan supcrvisi dalam bcnluk anjangsana dalam rnngka
pcmbinaan tertib administrasi dan opcrasional usaha pemanfaataan
media infom13si dan komunikasi.

d. Melakukan penclitian dan kclayakan tcrhadap pcnnohonan
rckomcndasi dan izin pcmanfaatan media infonnasi dan
kOnlunikasi.

l'\'1cnyan1r>aikan laporan. scearn priodik sCliap
Illcngcnani pcnyclcnggaraan pcmanraatan n1cdia
kOl11unikasi kc Dinas Dacrah.

g. l'\1cnrnali lala tcnib yang ditclapkan Bupmi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

(I) Pcngawasan lcrhadap pcmanfaalan media infonnasi dan komunikasi
dilaksanakan o1ch Dinas dacrah dan dibantu TIM yang
bcranggotakan lnstansi tcrkait.

(2) Scbagai upaya pcmbinaan. sCliap pclanggarnn yang dilakukan olch
pcnyclcnggarn pcmanfaaran media infonnasi dan. komunikasi
dihcrikan tcgurnn dan mau pcringalan lcrtulis.

381
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(3) Apabila teguran dan atau peringal4n tertulis scbagairnana dimaksud
ayat (2) pasal ini tidak. diindahkan. Bupati berwcnang mcngambil
f.indak?..l1sanksi berupa pcncabutan rckomcndasi dan serta djlakukan
penycgelan.

BAB VI
OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSI

Pasal 12

Objek retribusi untuk pemanfaatan media informasi dan komtmikasi
adalah setiap pemberian rekomendasi dan surat izin pcmanfuatan media
infonnasi dan komunikasi meliputi :
3. Pemberian rekomendasi :

I. Penerbitan/Percetakan dan grafika,
2. Promosi dan pameran

b. Pcmbcnan Surat Izin Usaha :
I. Rental Video (VeD, DVD, LD)
2. Play Station Game
3. Pcrcdaran film dan rekan1an video
4. Pcngusaha antena parabola
5. Produksi filn1 dan rekaman video
6. Warung dan Taka

Pasal 13

Subjck rctrib~si untuk pcmbinaan pemanfaatan media inforrnasi dan
komunikasi adalall orang atau badan yang menyelcnggarakan usaha
pcmanfaatan media inforrnasi dan komunikasi.

BAB VlI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Untuk setiap pcmberian surat iZln usaha pemanfaatan media
infonnasi dan komunikasi serra daftar ulang dan plat nomor
dikenakan retribusi.

(2) Besamya retribusi sebagaimana dimaksud ayal (I) pasall lill,
ditetapkan sebagai berikut :
A. Pcmberian sural izin pemanfaatan media infonnasi dan

komunikasi :

a. Rental Video (yeo, DVD. LD) Rp.180.000,-/ Tahun

b. Play Station Game Rp.l80.000.-/ Tahun

e. Peredaran film:

I. Percdaran film :

382
1) Izin .
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I) lzin cdar/pertunjukan film Rp.180.000,-fTahun

2) Izin edaripertL;"jukan filin keliling Rp.360.000.-fTahWl
2. Pcrcdaran rckaman video:

I) lzin edar/pcrtunjukan video
kel iii ng Rp.180.000,rrahun

2) lzin edar rekanlan video:

Scwaljual _ Rp.216.000,rrahun

Pcrtunjukan _.......... Rp.720_000,rrahun

d. Pcngusaha anlcna parabola .. .-: Rp.900.000,rrahun

c. Produksi film dan rckaman video:

I. Usaha produksi film:

- Produksi film cerila Rp. 750.000,rrahun

- Produksi film iklan Rp. 500.000,rrahun

- Produksi film dokumenter Rp. 250.000.rrahun

2. Usaha produksi rekanl<l11 video:

- Produksi r"karnan vidio ccrita. Rp. 500.000.rrahun

- Shooting video komcrsiaJ _ Rp. 600.000,rrahun

BAB VIII
GOLONGAN RETRlBUSI JASA UMUM

Pasal 15

Rctribusi izin usnha pcmanfaatan media infonnasi .dan komunikasi
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BABIX
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat pcnggunaan jasa diukur bcrdasarkan pelayanan jenis, golongan
dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang dibcrikan daerah.

BAB-X '_'_. __
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BAR X
PRlNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN ~ESARNYA TARlF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarifretribusi
didasarkan pada tujuan untuk: memp.:::rolch kcur.tungan y~g layak
scbagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pcnyeJcnggara usaha
pcmanfaatan media informasi dan komunikasi yang bcroperasi secara
cfcsicn dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF DAN RETRIBUSI

Pasa! 18

Struktur bcsamya tarif retribusi tcrhadap pelayanan scbagaimana
dimaksud Pasal 14 Pcraturan Dacrah int, ditctnpkan berdasarkan
klasifikasi pcmanfaatan n1cdia informasi dan komumkasi.

Pasa! 19

Pcnctapan rctribusi pcmberian izin pemanfaatan media inforrnasi dan
komunikasi hanya dikenakan 1 (satu) killi setiap pembenan sural izin
pcmanfaatan media infonnasi dan KOITlUnikasi.

BAR XII
WILA YAH PEMUNGUT AN RETRIBUSI

Pasal 20

Rctribusi yang terhuumg dipW1gut dalam daerah tempat pelayanan jasa
dan fasilitas diberikan.

BAB XII!
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI BERHUTANG

Pasal 21

Masa rctribusi pcmanfaatan media informasi dan komunikasi adalah
jang.ka \vaktu y<.ingakan ditctapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

Saal retribusi terutang adalah pad a sa.at dilctapkannya Surat Keputusan
Rctribusi Daerah ( SKRD ) atau dokwnen lain yang dipersamakan.

BABXIV
SURA T PEND AFT ARAN

Pasal 23

(1) Wajib rctribusi wajib mcngisi SPORD.
(2) SPORD .... _
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(2) SPORO scbagaimana dimaksud ayat (1) pasaJ in;. harus diisi dcngan
jelas. ocnar dan lengkap serta dltansa langan! otch Wajib Retribusi
atau Kuasanya.

(3) Bcntuk isi, serta :..<.::.ta;:a..-= pcngisian dan pcnyanlpaian SPORO
scbagaimalla dirnaksud ayat (I) pa...<:>alin'i, ditctapkan oIch Bupati.

(4) Sural Pendaftaran / Oaf tar wang scbagai mana dimaksud ayat (I).
(2) dan (3) akan dilakukan setiap satu tahun sckali olch wajib
Rctribusi.

BAB XV
PEN ETA PAN RETRIBUSI

Pasal 24

(I) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud PasaI 15 Peraturan
Dacrall ini. diteL:'1pkan rctribusi terhutang dengan mencrbitkan
AK.RO atau dokwnen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokwnen lain yang
dipcrs.aIl1a.k.ansebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini. ditetapkan
oleh Bupali.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Pcmungutan rctribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retr;busi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudo.:umen lain

yang dipersanlakan. .

BAB XVII
SANKSI ADM1N1STRASI

Pasal 26

(I) Oalam hal Wajib Rctribusi tidak mcmbayar tcpat ..pada v.raktunya
atau kurang rncmbayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
2% (dua persen) setiap bulan dari rctribusi yang tcrhutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan mcnggwlakan STRD.

(2) Orang atau bad an yang mcnyelenggarakan kcgiatan pemanfaatan
media informasi dan komunikasi dan mclanggar Pasal 10 Peraturan
Daerah ini, maka dikcnakan sanksi bcrupa pcncabutan inn-IOO
yang ada scrta membckukan/mclarang operasional usaha
pcmanfaatan media infonnasi dan komunikasi yang bersangkutan.

BAll XVlII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIElU5I

Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
dimuka

(2) Untuk rctribusi yang terhutang bcrdasarkan jangka waIctU.
pcmakaian, pcmbayaran retribusi dilakukan setclah bcrakhimya
jangka waktu pcrnakaian.
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(3) Rctribusi yang terhutang dilunasi pad<:l saat ditcrbilkannya SKRD
alau dokumen lain yang dip,ersamakan.

(4) Tala cara pcmbayara:1. ~t;;;1.Vc~c.ran,.tcmpat pembayaran rctribusi
dinwr dcngan Keputusan Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

(I) Rctribusi tcrhutang b~rdasarkan SKRD atau dokumcn Ie-in yang
dipcrsamakan. SKRDKBT. STRD. dan Surat Kcputusan Kcbcratan
yang mcnycbabkan jumlah rctribusi yang harus dibayar bcrtarnbah.
yang tidal: atnu kurang oleh wajib Rctribusi dapat ditagih mclalui
Badan Urusan Piutang dan Lclang Ncgara (BUPLN).

(2) Pcnagihan rctribusi mclalui BUPLN dilaksanakan bcrdasarkan
pcraturan pcrundiJ.ng-ulldangaIl yang bcrlaku.

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRlBUSI

Pasal 29

(1) \Vajib Rctribusi darat mcngajukan kcbcratan kcpada Bupati atau
pcjaba(. yang di lunjuk alas SKRD atau dokumen lain yang
dipcrsamakan. SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Kcbcratan diajukan sccara tcrtulis dalanl bahas.a indonesia dengan
discrtai alasan-alasan yang jclas.

(3) Dalam hal \vajib Rctribusi mcngajukan kcberatan alas kctepatan
\.\;ajib retribusi, \Vajib retribusi harus dapat mcmbuktikan kctidak.
benaran kctctapan rctribusi terscbut

(4) Kcberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua)
bulan sejak SKRD atau dokumen lainnya yartg di pcrsamakan
SKRDKBT dan SK.RDL8 diterbitkan. kecuali apabila wajib
rctribusi tcrtcntu dap;:n mcnunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapa[ dipcnuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Kcberatan yang tidak mcmenuhi persaraLan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap scbagai surat
kcbcratan. schingga tidal.:. dipcrtimbangkan.

(6) Pengajuan kcbcratan tidak mcnunda kewajiban mcmbayar rctribusi
dan pclaksanaan pcnagi!lan rctribusi.

Pasal 30

(I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (crtam) bulan Scjak
tanggal Surat Kcbcratan diterima harus memberi keputusan alas
kcbcratan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas kcbcratan dapat berupa mcncrima seluruhnya
atau scbagian. nlcnolak atau menambah be~ya. retribusi yang
tcrhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (I) pasaI ini.
telah iewat dan Bupati tidak membcrikan statUs.. keputusan •
.kcberatan yang diajukan tersebut diangggap dikabulkan.

I
,.,

.~~.~
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BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN RETRIBUSI

P~sa~ 31

(I) \Vajib Rctribusi dapat nlcngajukan permohonan pcngembalian atas
kelebihan pembayaran retribusi kepada Penlcnntah Daerah.

(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (I) pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasaJ ini,
tclah dilarnpaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan~
pcrmohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabuikan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
I (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya
kelebihan pernbayaran retri bus i sebagaimana dimaksud ayat (I)
pasal ini, langsung diperhitungkan untuk rnelunasi terlebih dahuiu
hutang retribusi terscbut.

(5) Pengembalian kelcbihan pembayaran retribusi sebagaimana
dirnaksud ayat (I) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan Scjak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengcmbalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
j=gka waktu 2 (dua) bulan, Bupati rncrnbcrikan imbalan bunga
sebcsar 2% (dua persen) sebuian alas keterlambatan pembayaran
kclebihan rctribusi tersebut.

Pasal 32

(I) Permohonan pengambilan kelebihan pcrnbayaran retribusi diajukan
sccara tertulis kepada Bupati dcngan sc~-urang.-kurangnya
menyebutkan :
a. nama dan alat wajib retribusi
b. masa rctribusi
c. besamya kelebihan pembayaran
d. alasan singkat dan jelas

(2) Permohonan pcngambilan kelebihan pcmbayaran retribusi
disampaikan langsung atau melalui pas tcrcatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukt; pengiriman pos
tercatat mcrupakan bukti saat permohonan ditcnma oleh Bupati.

Pasal 33

(I) Pengernbalian kcleblhan retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Sural Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kclebihan pembayaran retri bus i dipcrrutungkan deogan
uang rctribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasa! 31 ayat (4)
Pcraturan Dacrah ini. pcmbayaran dilakukan dcngan cam pemindah
bukuan dan bukt; pcmindah bukuan juga bcrlaku sebagai bukti
pcmbayaran.

BABXXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 34

(1) Bu;oati dapat mcmbcrikan
pcmbcbasan retribusi.

pcngurangan, kcringanan dan
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(2) Pemberi<U1 pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi
scbagainlana dimaksud ajat (I) pasaJ ini. denga..n mempcrhatikan
kcmarnpuan \Vajib Rcuibusi.

(3) Tata cara pcngurangan. - keringanan dan pembebasan retribusi
ditclapla.ll olch Bupati.

BAH XXIII
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 35,

(1) Kadaluarsa pcnagihan rctribusi 'setclah melampaui jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya rctribusi. kceuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa pcnagihan rctribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini tcrtangguh apabila :
a. ditcrbitkannya sural tcguran; atau
b, ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langs'ung.

BAH XXIV
TAT A CARA PE1'<'YETORAN RETRIBUSI

Pasal 36

(I) Pembayaran retribusi dilakukan di Ki'S Daerah atau dibayarkan
langsung kepada Bendahara Khusus Pcnerima Dinas Daerah;

(2) Sclambat-Iambatnya ] x 24 jam hasi] pungutan retribusi yang
dilakukan oleh Dinas Daerah meIaJui Bcndahara Khusus Pencnma
harus SUda11disetorkan' ke Kas Dacrah.

BABXXV
JASA OPERASIONAL

Pasal 37

(1) Dimaksud jasa Opcrasional yaitu orang atau personal yang terlibat
dalan1 kegiatan admiJ.istrasi, pemur.gutan dan pcnagihan r.:~bus!.

(2) Bcsarnya bagian jasa Operasional rusesuilikan dengan ketentuan
Perundang -undangan yang berlaku.

BAll XXVl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(]) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. diancam
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluhjuta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (em pat). kali jumlah
retri busi terhutang.

(3) Tindak .
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Pasal 40

Pasal 39

PasaI 41

Pasal 42 •.......••...389

l3adan Pcngclola Kcuangan dan Asct Dacrah Kabupalen Musi
Ba.nyuasin mcrupakan Koordinator pungutan Rctribusi-.Dacrah. .

Hal-hal yang beluill. diatur dalaJl1 kcputusan inL scpanjang nlcngenai
pclaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut olch Supali.

(3) Tindak pidana scbagaimana dimaksud'ayat (I) dan ayat (2) pasal ini
adalah pclanggaran. .

IlAB XXVII
PENYlDlKAN

IlAil XXVIlI
KETENTUANPENUTUP

,...

(1) Sclain pcjabat pcnyidik unlum yang beitugas menyidik tindak
pidana, pcnyidikan pida:la scbagaimana dimaksud oleh Pera-euran
d::lcrah ini. dapatjuga dilakukan oteh Penyidik Pcgawai Ncgeri Sipil
(PPNS) di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
pcngangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Datalll Illclaksanakan tugas penyidik. Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagai dimaksud ayat (I) pasal ini berwenang :
.J.. Mcnerima laporan atau pcngaduan dari scseorang tentang

adanya tindak pidana.
b. McIakukan tindakan pcrtama pada saat itu dite~pat kcjadian dan

Il1clakukan pemeriksaan. .
c. Mcnyuruh berhcnli seorang tcrsangka dan memeriksa pcngenal

dari tersangka.
d. Mclakukan pcnyitaan benda atau surat
c. Mcngambil sidikjari dan memotrct sesco~ang
f. Memanggil orang untuh: didengan dan diperiksa scbagai

tcrsangka atau sak.si.
g. Mcndatangk.an orang ahli yang dipcrlukan dalam hubungannya

dcngan p~l11criksaan pcrkara.
h. Mengadakan pcnghentian pcnyidik seteJah mendapat petunjuk

dari pcnyidik bahwa tidak tcrdapat bukti atau peristi":va tersebut
hukan mcrupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
pcnyidik I11cmbcrilahukan hal tcrscbut kcpada pcnW1tut umwn.
tersangka atau kcluarganya.

l. Mcngadakari tindakan Jain mcnunH hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan.

Dcngan dibcrlakukannya Peraturan Daerah 1m. maka scgala- kctcntuan
yang bcncntangan dcngan Pcraturan Daerah ini. dicabut dan dinyatakan
tidak bcrlaku.

(3)

(I) Dinas Informasi dan KOIllW1ikasi scbagai Instans; leknis 1'C1aksana
Pcraturan daerah ini.

(2)



Pasal 4i

Pcraluran LJacrah ini mulai b.::r1aku pad~,_tanggal diundangkan.

Agar .supaya sctiap orang dapat mcngctahuinya mcmcnntahkan
pengundangan Pcraturan Daerah 101 dcngnn pcnempatannya dalam
Lcmbaran Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditctapkan di Sckayu
padatanggal dl ~ULf 2008

USI BANYUASIN,

2008

EFFENDY

*
IUS DAERAH

. ~ lUSI BANYUASIN.

Diundangkan di Sckayu
.::lUll

~"

..;]" .., ,:~,-.. ' , ..

'1"# ' ~
. '.,-,t. , ''-:---' '~

• ~'-l
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