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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI JASA DAN IZIN lJSAHA KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI MUSI BANYUASIN,

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, periu lebih
menekankan dan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemcrataan, kcadilan dan kesejahteraan rakyat serta
memperhatikan potensi Daerah ;

b. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu digalakkan peningkatan
Pendapatan Daerah melalui peningkatan retribusi daerah, khususnya
dibidangjasa dan izin usaha kepariwisataan ;

c. Bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
tentang Retribusi .Iasa dan izin Usaha Kepariwisataan Kabupaten Musi
Banyuasin.

I. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pcmbcntuksan Daerah
Tingkat II dan Kotaporaja di Sumatcra Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1821) ;

2. Undang ~ undang Nomor 9 Tahun 1990 ten tang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990) ;

3. Undang ~ undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang ~ undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 18 'rahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pcmerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia' Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lcmbaran
Negara NomoI' 3952) ;

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tcntang Pedoman Organisasi
Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000
Nomor 165 );

8. Peraturan Pemerintah
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) ;

'1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraluran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 700);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kebupaten Musi Banyuasin.

Dellgall Persefujuall

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMIJTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
RETRIBUSI JASA DAN IZIN USAHA KEPARIWISA TAAN

BABI

KETENTUAN IJMUM

Pasal!

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Bupali Musi Banyuasin
4. I'ejabat adalah pcgnwai yang dihcri tugas tcrtLntu dibidang retrihusi scsuai

dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.
5. Badanadalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan lerbatas,

Perseroan Komandiler, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama atau benluk apapun, persekutuan, perkumpulan, tirma,
kongsi, koperasi, yayasan alau organisasi yang sejenis. Iembaga, dana
pensiun, benluk usaha letap serta badan usaha lainnya.

6. Retribusi Jasa Usaha adalah relribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasrnya dapal pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

8. Masa retribusi adalah sllatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib relribusi.

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutrnya disingkat
SPDJRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi vang terhutang menurut pearaluran
perundang-undangan relribusi daerah.

10. Surat Kelctapan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SK-SKRD,
adalah surat kepulllsan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

II. Surat Ketetapan .
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11. Surat Ketetapan RClribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan unluk disingkat
SJRDKB, adalah sural keputusanyang menentukan tambahanatas jumlah
retribusi yanga telah ditetapkan.

12. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar Tambahan untuk selal\julnya
disingkat SKRLDLB adalah Surat Kepulusan yang Menelllukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

13. Surat Keputusan Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjulnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administri berupa bunga dan atau denda.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan alas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lainnya dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribusi.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian
kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan
dengan bukti itu memuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangka.

17. Kepariwisataan adalah keseluruhan Kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan
Masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

18. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang ruang lingkup
kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani
khusunya jenis bilyard dan bioskop.

19. Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum adalah orang yang sehari-hari
memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usah rekreasi dan
hiburan umum khusunya jenis bilyard dan bioskop.

20. Rumah bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk pennainan bilyard yang diselenggarakan untuk umum.

21. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
pemutaran film yang diselengarakan untuk umum.

22. Retribusi Daerah adalah Pungutan Retribusi atas Surat lzin Usaha
Kepariwisataan.

BAB II

OB./EK DAN SllIUEK RETIHBtlSI

Pasal2
(1). Objek Retribusi adalah pelayanan Umum jasa usaha kepariwisataan
(2). Tidak termasuk objek retribusi adalah usaha/jasa yang bersifat Sosial dan

Keagamaan dengan tidak mengutamakan keuntungan.

Pasal3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan
tempat yang memberikan pelayanan danjasa serta usaha kepariwisataan.

BAB III .
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BAB III

GOLONGAN RETRIHUSI

I)asal4

Retribusi perseroan, Hotel, Pondok Wisala, Penginapan Remaja, Mandala
Wisata, Perkemahan, Kawasan Wisala, Usaha Umum (33 macam)
Kepariwisataan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Kepariwisataan

BABIV

CARA MENGIIKIIR TINGKAT PENGGIINAAN ,JASA

Pasal5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
I. Luas Bangunan
2. Tempat Duduk atau meja
3. Jumlah Kamar atau Jumlah Tel11patTidur
4. TarifPembayaran yang dikenakan
5. Dan jangka waktu penggunaan tempat pertahun

BABV

PIUNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARH'

Pasal 6

Prinsip dalam penelapan struktur dan besamya tarif' pel11bebanan yang adil
iJerunit usaha, sasaran yang ingin dicapai ialah l11el11berikanpelayanan yang
lebih maksil11alkepada l11asyarakat terutal11adunia usaha.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF

Pasal7

( I) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan dan
jenis pelayanan ;

(2). Besamya tarifakan diatur dengan keputusaan Bupati Musi Banyuasin;
(3). Dalam hal tarifpasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan

scbagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang
merupakanjumlah unsur tarifyang meliputi :
a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
b. Unsur keuntungan yang dikebendaki persatuan unitjasa.

(4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) burufa meliputi
a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawaJ

tennasuk pegawai tidak tetap, belanja bangunan, biaya listrik dan
semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung
penyediaan jasa.

b. Biaya tidak langsung yang meliputi administasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;

c. Biaya modal. yang berkailan dengan tersedianya aktiva letap dan
akliva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, nilai sewa
tanah dan bangunan, penyusutan asel :

d. Iliaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penvediaan ,Flsa,
seperli bunga alas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan
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(5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan
pada persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan dari modal;

(6). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
ditetapkan sebagai berikut :
Sarana dan Prasarana kepariwisataan :
I. Rumah makan, warung kopi, dll :

1.1. Kelas A sebesar Rp. 10.00,- I Tahun
1.2. Kelas B sebesar Rp. 7.500,- I Tahun
1.3. Kelas C sebesar Rp. 5.000,- I Tahun
1.4. Kelas 0 sebesar Rp. 2.500,- I Tahun

2. Kantin sebesar Rp. 50.000,- I Tahun
3. Catering sebesar Rp. 1.000.000,- I Tahun
4. Kafe sebesar Rp. 1.000.000,- I Tahun
5. Warung nasi, Warung Kopi sebesar Rp. 2.500,- I Kursi ITahun
6. Gedung serbaguna :

6.1. 50 sid 200 kursi sebesar Rp. 500.000,- I Kursi I Tahun
6.2. 200 sid 750 kursi sebesar Rp. 1.000000,- I kursi I tahun

7. Sanggar seni I tari sebesar Rp. 200.000,- I Tahun
8. Keramaian biasa seperti :

8.1. Pesta perkawinan sebesar Rp. 500.000,- I Kegiatan
8.2. Pesta Khitanan sebesar Rp. 50.000,- I Kegiatan
8.3. Pesta Ulta sebesar Rp. 50.000,- I Kegiatan

9. Keramaian Khusus sepelti :
9.1. Lokakarya sebesar Rp. 100.000,- I kegiatan
9.2. Seminar sebesar Rp. 100000,- I Kegiatan
9.3. Temu karya sebesar Rp. J 00.000,- I Kegiatan

10. Karoeke sebesar Rp. 500.000,- I lokasi I Tahun
11. Lapangan Tenis sebesar Rp. 20.000,- I Lokasi I Tahun
12. Lapangan Golf sebesar Rp. 1.000.000,- I Lokasi I Tahun
J 3. Lapangan badminton sebesar Rp. 100.000,- I Lokasi I Tahun
14. Pertujukan festival musik sebesar Rp. 100.000,- I Hari
15. Pertunjukan artis sebesar Rp. 100.000,- I Hari
16. Impresariat sebesar Rp. 100.000,- I hari
17. Perusahaan cindra mata sebesar Rp. 300.000,- I Lokasi I Tahun
18. Pendidikan Kepariwisataan :

J 8.1. Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan sebesar
Rp. 200.000,- I Kegiatan

18.2. Pendidikan Pramuwisata sebesar Rp. 200.000,- I kegiatan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

I'asal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah hukum Kebupaten Musi
Banyuasin.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal9

Masa retribusi dan usaha kepariwisataan adalah selama I ( satu ) tahun atau
ditetapkan lain oleh Bupati Musi Banyuasin

rasal 10 .
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PasallO

Saat ratribusi terutang adalah pada saal ditelapkannya SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IX

SlJRAT PENDAFTARAN

PASAL II

(I). Wajib retribusi wajib mengisi SPORD
(2). SPORD sebagaiman jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh

wajib retribusi atau kuasanya.
(3). Bentuk, isi, serta tala cara pengisisan dan penyalllpaian SPORD

sebagaimana dimaksud pada ayal (I) ditetapkan oleh Bupati.

BABX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal12

(I). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKEDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak
dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang
dan Le1ang Negara (BUPLN)

(2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB Xl

KEBERATAN

l)asal 13

(I). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD alau dokumen lain yang dipersalllakan
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2). Keberatan diajukan secara tertulis diberi materai lengkap dalam bahasa
Indonesia dengan diserta alasan-alasan yang jelas.

(3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka \Vaktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar
kekuasaannya.

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan ayat (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6). Mengajukan keberatan lidak Illenunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14 .
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J'asal 14

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan yang diajukan.
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi
terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian retribusi dian gap dikabulkan dan KLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
PengembaJian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi .

Pasal15

Pennohonan pengembaJian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertuJis kepada daerah sekurang-kurangnya menyebutkan
a. Nama damn alamat wajib retribusi
b. Masa retribusi
c. Besarnya kelebihan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.
Bukti penerimaan oleh pejabat daerah dan bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati.

Pasa116

(I). PengembaJian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2). Apabila pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi
lainnya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (1) pembayaran
dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BABXIl

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBl.JSJ

Pasal 17

(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan
retribusi.

(2). Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) sengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi.

(3). Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XIIL .
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BAB XIII .
KADALlJARSA I'ENAGIHAN

I'asal 18

(I). Hak untuk melakukan penagihan retribus, kadaluarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (I) pasal
ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkannya surat tegman, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi oleh wajib retribusi baik langsung

ataupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN I'ENYIDIKAN

Pasal 19

(1). Pejabat Pegawai Negeri sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidanan dibidang retribusi daerah.

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan ten tang kebenaran perbuatan yang dilakukan
retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.

c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencalatan dan dokumen-dokumen lain serla melakukan
pcnyitaan terhadap bukti tcrsebut.

f. Me minta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang lain dan alau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf2.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah.

1. Mengadalan penyidikan.
J. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidanan dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungja wabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV .
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BABXV

KETENTUANPlOANA

Pasal20

(l). Wajib retribusi yang tidak melaksankan kewajiban sehingga merugiakn
keuangan daewrah diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).

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

BABXVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanj ut dengan Keputusan Bupati.

Pasal22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada waktu diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin

Disahkan di Sekayu
Pada tanggal 2.9 Me:i:. 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRET ARtS AERAH
KABUPATEN MUSt NYUASIN,

HARUN AL RASYlO

EX NOERDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUAStN TAHUN 2002 NOMOR 33
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