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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

, "

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten
Muisi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai
perizinan Bidang Industri dan Perdagangan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hump
a di a13s, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Ko13 Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 1812);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ki13b Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

11. Peraturan ., .
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Repub1ik lndonesia Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1995 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14.Keputusan Presiden Repub1ik lndonesia Nomor 41 Tahun 1996
tentang Kawasan lndustri;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Repub1ik Indonesia Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Repub1ik Indonesia Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;

17.Keputusan Menteri Da1am Negeri Republik lndonesia Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah;

18.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 590/MPPIKEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar
Industri;

19.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Repub1ik
Indonesia Nomor 289/MPPIKEP/1O/2001 tentang Standar Pedoman
Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 596/MPPIKEP/9/2004 tentang Standar
Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan;

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Repub1ik
Indonesia Nomor 597/MPPIKEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya
Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar
Perusahaan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002
Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam
Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana te1ah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);

Dengan .



Menetapkan

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUSIN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi

Banyuasin;
e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
f. Perizinan adalah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan

yang meliputi Izin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar Industri (TDI),
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);

g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu,
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya a1am, barang, sarana prasarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;

h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku dan barang setengah jadi menjadi barang bemilai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan;

1. Perdagangan ada1ah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau
jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

J. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi sejenis, Lembaga dana dokumen, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan lainnya;

k. Perusahaan .
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k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekeIja
serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

I. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup
dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum me1ainkan untuk
dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang pemiagaan atau
barang dagangan tediri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan
bangunan, bahan hasH industri dan barang dagangan lainnya yang
dipergunakan sehari-hari;

m.Izin Usaha Industri (lUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin
usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian usaha / perusahaan
industri;

n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah eatatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya yang memuat hal-
hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh
Pejabat yang berwenang;

p. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah tanda pendaftaran yang
diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang
memiliki dan atau menguasai gudang untuk menyimpan barang-
barang dagangan yang tidak diperuntukkan penyimpanan barang-
barang keperluan sendiri;

q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

r. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri
dan perdagangan;

s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SpdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang;

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah ke1ebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau
tidak seharusnya tidak terhutang;

v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan denda;

w. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib retribusi;

x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban
perpaj akan daerah dan retribusi ;

y. Penyidikan .
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y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan
bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang teljadi serta menemukan tersangka.

BABII

KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama

Izin Usaha Industri

Pasal2

Izin Industri terdiri dari :
a. Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu izin industri bagi usaha industri

keeil yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;

b. Izin Usaha Industri (lUI) adalah izin yang diberikan bagi usaha
industri menengah dan besar yang memiliki nilai investasi perusahaan
seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal3

(l) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan
atau perluasan usaha industri harns memiliki izin industri dari
Bupati;

(2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri harns mengajukan
permohonan seeara tertulis kepada Bupati Melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Fotoeopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO)/SITU/Surat

Keterangan Kades/Lurah ;
b. Fotoeopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Fotoeopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
d. Fotoeopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
e. Pas Photo ukuran 3 x 4 em sebanyak 3 lembar;
f. Amdal bagi kegiatan usaha yang menghasilkan bahan beraeun dan

berbahaya (B3) dan atau industri peroxida.

PasaI4

(l) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (2) dilakukan penelitian lokasi;

(2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dibuat dalam
Berita Aeara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan
izin;

(3) Biaya Berita Aeara Pemeriksaan Kelapangan Dibebankan Kepada
Pengusaha.

Pasal 5 .
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(3) SC.dah penyempurnaal'. dilakukan maka izin industri dapat
dilerbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1);

(4) Pemilik Usaha Industri Wajib memperbahilrui Izin Usaha Industri
apabila leriadi pcrluasan usaha mclcbihi 30 % dari kapasitas yang
Jiizinkan. '

PasaI6

hin Usaha Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat
persetujllan dati Kepala Daerah;

Pasal7

(l) Izin Usaha indllstri berIaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
dipcrpanjan~ kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

(2) Izin Usaha Industri wajib diregristrasi setiap 3 (tiga) bulan sebelum
masa berakhirnya izin,

Bagian Kcdua

Tanda Daftar Industri

I'asaI8

(I) Sctiap Industri yang meiakukan kegiatan usaha di Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Tanda Daftar Industri
dari Bupati;

(2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri hanls mengajukan
permoho.lan, secara tertulis kepada Bupati \.melalui Kepala Dinas
Petindustriart ~an Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
Jpelampirkan persyaratan sebagai berikut: .
a. Surat Keierangan Tempat Usaha
lJ. Pcrsetlljllan Tctangga
c, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk',l ',.'
d. Pas photo ukuran 3x4 s.ebanyak 3 Icmbar.

Pasal9

(1) Setclah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 7 (lujuh) hari ke~ia sejak
didaftarkannya berkas dan syarat-syarat se!'ta dinyatakan Iengkap,
rpaka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan Tanda
Dal'tar Industri;

(2) Permohonan yang ditolak atau disempumakan sehingga Tanda Daftar
Industri tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan
alasan penolakan atau ketentuan penyempumaan;

(3) Sebelum Tanda Daftar Industri (TDI) diterbitkan maka dilakukan
Pemeriksaal1 ke lapangan melalui Berita Acara Pel11eriksaan (BAP)
sedangkan segaia sesuatu menyangkut pemcriksaan ke lapangan
dibcbankan kcpada pihak pcngusaha yang bcrsangklltan.

!'asaf 10 .. , .
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PasallO

Tanda Daftar Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasalll

Tanda Daftar In'dustri herIaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat
diperhaharoi kemhali setelah hahis masa berIakuny<i;

(2) Tanda Dallar: Industri wajib diregistra~i ulan~ 3 (liga) bulan sebelum
'masa berakhirnya izin.

Bagian Ketiga ",I.;f~'
!.,.

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 12

Surat Izin Usaha Perdagangan terdiri dari :
a. Sural Izin Usaha Perdagangan Keeil yaitu lZtn usaha perdagangan

yang memiliki nilai investasi perusahaan selurulmya dibawah
Rp. ~00.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; .

b. Surat lzin Us,ha Perdagangan Menengah yaitu izin usaha perdagangan
yang memiliki nila: investasi perusahaan seluruhnya Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus
jula rupiah), lidRk termasuk tanah dan bar,gunan tempat usaha;

c. Sural Izin Usaha l'erdagangan Besar yaitu izin usaha perdagangan
yang Llemiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak lermasuk tanah dan
bangunan tempet usaha. .

Pasall3'

( I) SCliap onng alau badan yang melakukan kegialan usaha
perdagangan harus memiliki izin usaha perdagangan dari Kepala
Dacrah;

(2) lJnluk memperoleh izin usaha perdagangan harus mengajukan
pCrlnohonan secara lerlulis kepada Kepala Dacrah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kah'Jpaten Musi BanYllasin, dengan
I11clal11pirkanperliyaratan sehagai berikul :
a. FOloeopy Izin Undilllg-Undang Ganggllan(HO);
b. Fotoeopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

'C. Fotocopy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP);
d . Fotoeopy Kartu Yanda Penduduk (KTP);
e. Fotoeopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
f. :'as Photo ',>kuran3 x 4 em sebanyak 31ehlbar.

Pasal14

(I) Selelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayal (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (ll.juh) had ke~ia
sejak didaftarkannya herkas dan syarat-syaral serta dinyatakan
kngkap, liwka Dinas !'erinduslrian dan I'crdagilngan abn
mcncrbilkan izin usaha perdagangan:

(2) l'ermohonan .
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(2) Pennohonan yallg ditolak atan disempurnakan sehingga izin usaha
perdagangan tidak atau belurn' dapat diterbitklln harus dilengkapi
dengan alasan penolakan atau ketentuan penyemjJumaan;

(3) Setelah penyernpurnaan dilakukan maka izin usaha perdagangan
dapat diterbitkan scbagaimana dimaksud ayat (I).

Pasal.15

Izin Usaha Perdagangan dapat dialihkan kepada pihak lain sctelah
mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

PasaI16

(1) Izin Usaha Perdagangan beriaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2);

(2) .Izi 1 usaha perdagangan wajib diregristrllsi: ulang 3 (tiga) bulan
sebelum masa berakhirnya izin.

Bagian Kccmpat

Tanda .Daftar Pcrusahaan

Pasal 17

(1 J Setiap Perusahl'.an yang melakukan kegiatan usaha di wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin hams rnemiliki Tanda Daftar Perusahaan
dari Kepala Daerah;

(2) Untuk rnernperoleh Tanda Daftar Perusahaan harus mengajukan
perrnohonan: seeara tertulis kepada Kepala j')aerah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kaburalen Musi Banyuasin. dengan
inelampirkall pcrsyaratan sebagai beriknt :
- Fotoeopy Izin Undang-Undang Ganggllan (HO);
- Fotoeopy Sural Izin Tcmpat Usaha (SITU); .,
- Fotoeopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotoeopy Kartu Tanda Pellduduk (KTP);
- Fotoeopy Aktc Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
- Pas ?hoto ukur.'ln 3 x 4 em sebanyak 3 Icmbar.

Pasa! 18

(1) Setelah memcnllhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam pasal
1'1 uyat (2), Dalam jangka waktu paling larha 7 (lujuh) Ilari kerja
sejak didaflarkannya berkas dan syarat-syarat sel'ta dinyalakan
Iengkap. r.1aka Dinas Perindu'strian dan Pcrdagangan akan
menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan;

(2) Permohonan yang ditolak alau disempurnakan sehingga Tanda
Daflar Perusahaan tidak atau belum dapat diterbitkan hants
dilcngkapi dcngan ulasan penolakan atall ketcntllan penyempurnaan;

(3) ~;etelah penyempurnaan dilakukan m~ka Tanda Daftar Perllsallaan
dapat diterbitkan sebagaimana dirnaksud ayat (I).

PasaI19 ;.
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Pasal19

(1) Tanda Danar I'crusahaan dapat diahhkan kepada pihak lain sctclah
mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;

(2) Tanda DanaI' I'erusahaan wajib diregristrasi ulang 3 (tiga) bulan
sebclum masa bcrakhimya izin.

Pasal20

Tanda Danar I'crusahaan berlaku selama 5 (Iima) tahun, dan dapat
diperbaharui kem.,ali setelah habis masa bcrakhirnya izin.

Bagian Kclima

Tanda Daftar Gudan~

Pasal21

(\) Setiap Perusahaan/Badan/Perorangan yang menguasai Gudang di
wilayah KabupateJt"Musi Banyuasin dengan luas ruangan 36 m2 atau
lebih harus memiliki Tanda Daftar Gudang dari Kepala Daerah;

(2) Untuk mempcroleh Tanda Daftar Gudang harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 1\hlsi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut: .....

'l\., l

a. Fotoeopy Izin Undang-Undang Ganggu'an '(1-10);
b. Fotoeopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
e. Fotoeopy NomoI' Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Fotoeopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e. Fotoeopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
f Pas Photo ukuran 3 x 4 em sebanyak 3 lembar.

Pasal22

(I) Setelah melilcnllhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 ayat (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat setta dinyatakan
lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan
mcncrbitkan Tanda Daftar Gudang;

(2) I'crmohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga Tanda
Danar Gudang tidak atau belum dap'lt ditetbitkan hatus dilengkapi
dengan alasan penolakan atau ketentuan penyel11pUrnaaJl;

(3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka Tanda Daftar Gudang dapat
diterbitkan sebagaimana dil11aksud ayat (I).

Pasal23,
Tanda Daftar Gudang dapat dialihkan kepada pihak lain setelah I11cndapat
petsetujuan dari ,Bupati.

Pasal24

(I) Tanda Daftar Gudang berlaku selal11a 5 (lima) tahun, dan dapat
dipcrbaharui kel11balisetelah habis masa berlakunya:

"

(7) I" '\'k_. ~1111I. ....•.....•
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(2) Pemilik Gudang wajib memperbahanii Tanda Daftar Gudang apabila
ter:iadi perluasan gudang melebihi 30 % dari kapasitas yang dizinkan;

(3) Tanrla D'lftar Gudang wajib diregistrasi ulang 3 (tiga) bulan sebelum
ll1asa hcrakhirnya izin.

BAB III

NAMA, OB.JEK DAN SUB.IEK RETRIBUSI

\ '
Paslll 25

Dcngan nama Rct~ibusi Pe"rizinan Bidang !ndustri dan Perdagangan
dipungllt retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha
Industri dan Perdagangan kepada orang pribadi atau badan usaha yang
l:Icnjalankan setiap jen!s usnha yang bersif\lt ,tet~p dan tcrus mencrus
yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dahiril wilayah Kabupaten
Musi B(myuasin khususnya untuk tl~uan memperolch kcuntungan dan
atau laba.

Pasal 26

Objek rctribusi adalah pelayanan perizinan dalall1 bidang Industri dan
Perdagangan.

Pasal 27

Subjck retribusi adalah orang atau badan yang 'l1el1lpcroleh pelayanan
Perizinan Bidang Inr1ustri dan Perdagangan.

BAB IV"

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

ltetrihusi Pcrizinan l3idang Industri d~1l1 I'crdagangan dignlnngkan
,cbagai Rctribusi I'crizinan Tcrtcntu.

BABV

PRINSII' DAN SASARAN DALAM P,ENETAI'AN STRUKTUR
DAN BESARNY A TARIF

Pasal29

(I)

(2)
(3)
(4)

Prinsip dan sasaran dalam penetflpan struktur dan bcsarnya tarif
rctrihllsi didasarkan atas tujuan untuk; " ,,',',
Mcnutup biaya penyelenggaraan pelayanan petizinan;
I~cningkatan pcndapalan asH daerah;
Biaya scbagaimana dil1laksud pad a ayat (1) hurup (a) 11l1~liputibiaY'l
pengecekan tempat usaha,'biaya pel1leriksaan dan biaya transportasi
dalal1l rangka pcmbinaan dan pcngawasan.

BAB Vi .
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BAB VI
..

STRUKTlJR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pcrtama

Rctribusi Izin Usaha Industri

Pasal30

(J) Tarif digolongkan berdasarkan niJai investasi dan tidak termasuk
tanah da.l bangunan temfJat usaha;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dima!(sl1(l pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :
- Nilai investasi Rp. 201.000.000 s.d Rp.500.000.000 sebesar
Rp.300.000.-

- Nilai investasi diatas Rp. 501.000.000 scbesar Rp. 500.000,-
(3) HasH retribJs! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke

Kas Daerah Kabupaten Mus! Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional Izin Usaha Industri pada Dinas l'crindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mus! Banyuasin.

Bagian Kcdua

Retribusi Tanda Daftar Industri,

Pasai 31

(1) Tarif digolongkan berdasarkan nilai investasi dan kekayaan bersih
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimakslld pad a ayat (I) ditetapkan
sebagai beri:(Ut ;
- Nilai Invcstasi Rp.5.000.000 sid Rp.50.000.000 sebesar

Rr. 50.000,-
- Nilai Investasi Rp.5 J.000.000 sid Rp.l 00.000.000 sebesat

Rp. 100.000,- .:
Nilai Investasi Rp.1 01.000.000 sid Rp.200.000.000 sebcsar
Rp. 200.000.-

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams d;setor ke
Kas Daerah Ka1:JupatenMusi Banyuasin 40 % cl~n 60 % untuk biaya
operasional Tanda DaHar Industri pada Dillas Perindustrian dan
l'crdagangan Kabupaten Musi BanYliasin.

Hagian Kctigil

.Rctribusi Surat Izin Usaha Pcrdagangan

j'asai 32

(1) Tarif digolongkan berdasarkan mo.dal disetor dan kekayaan bersih
tidak tcrmasuk tailah dan bangunan tempat usaha;

(2) Bcsarilya tarif sebagaimana di makslid pada ayat (1) ditetapkan
scbagai bcrikllt ;
- Surat [zin Usahn Perdagangan Kecil sebesar Rp. 150.000.-
- Surat Izin Usaha PerdaganganMcnen'gah sebesar Rp. 200.000,-
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar sebesar ' Rp. 300.000.-

(3) Basil .

i,
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(4) Basil retribusi sebagairr,ana dimaksud pacla ayat (2) ha-'.ls disetor ke
Kas Daerah Kabupaten l\1usi Banyuasin 40 % clan 60 % uniuk biaya
operasional Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Hagian Keempat

Rctribusi Tanda Daftar Pcrusahaan

Pasal33

pada ayat (I) ditetapkan

Rp. 750.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 150.000,-

"

Besarnya tari f scbagaimana dimaksud
sebagai berikut :
- Perwakilan perusahaan asing

Kantor cabanglanak perusahaan
- Perseroan Terbatas (PT)
- Comanditer Venoshap (CV)
7 Koperasi
-. Firma (Fa)
- Perorangan (Po)
- BUMN /BUMD

(I) Tari f digolongkan berdasarkan jenis perusahaan;
(2)

(3) Basil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disctor ke
Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % uutuk biaya
operasional Tanda Daftar Perusahaan pad a Diilas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kclima

Rctribusi Tanda Daftar Gudang

}'asal 34

(1) Tarif digoiongkan berdasarkan luas gudang;
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan

scbagai berikut : gudang dcngan luas sampai dengan ]6 1112 pertama
clikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh i'ibu rupiah) dan
selanjulnya selebihnya ditetapkan Rp. 2.000,- (clua ribu rupiah) setiap
m2•,

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke
Kas Daerah Kabupaten Mus! Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perindustrian dan
I'erclagangan Kabl:paten Musi I3anyuasi n';

BAB VII

MASA RETRIBUSI

}'asal35

Masa rctribusi adalah b~rlaku selama 5 (lima) tahun dan dircgistrasi ulang
3 (tiga) bulan sebeluIn masa berakhirnya izin. (

BAll VIII .

"
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BAB VlII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

(I) Pcmungutan rctribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Rclribusi dipungul dcngan mcnggunakan Sural KClctapan rctribusi

Dacrah (SKRD) atau dokumcn lain yatig disalllakan;
(3) Rclribusi dipung'lt bersamaan dengan waklu penerbilan pcrizinan.

Pasal37

(I) Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang lndustri dan Perdagangan
berada pada Bupali Musi Banyuasin; ".

(2) Bupati Musi Banyuasin melimpahkan kewenangan dimaksud pad a
ayat (I) kc.pada Kepala Dinas Perindustri,~n dan Perdagangan
Kabupaten Musi Banyuasin. ,..,;',\., ~i'

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Setiar orang alau badan yang melakukan pelanggaran tcrhadap ketcilluan
pasal 3, pasal 8, pasal 13, pasa! 17, pasal 21 dikenakan sanksi adlllinistrsi
hempa:
a. Kcwajiban untuk ll1engums lUI, TDI, SIUP, 'I'DI' dan TDG scsuai

dcngan kelentuan yang berlaku;
b. Penghentian kegialan usahanya untuk selllentara salllpai dengan

ditcrbitkannya izin;

BAB X

KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN I'EMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

(I) Wajib retribusi dapat mengajuk'ln keberatan banya kepada Kepala
Daerah atau pejabal yang ditunjuk alas SKRD atau dokull1en lain
yang dipersamakan;

(2) Kcberatan diajukan.,sccara tertulis dengan diserlai alasan-alasan yang
jelas; .

(3) Dc1am hal wajib retribusi mengajukan keberatan alas ketetapan
re!ribusi hams dapat mcmbuktikan ketidak benaran ketelapan
rctri busi:

(4) Kcbcratan hams diajukan dalam jangka \\;'a~I.L1-;palinglama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumcn lailj.yang dipersall1akan,
kecuali apabila wajib retribusi tcrtcntu dapal mcnunjukkan bahwa
.i'aiIgka waklll i'u tidak dapal dipcnuhi karcna kcadaan diluar
kuasanya;

(5) Kcbcralan .
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(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
sehir,gga tidak ,1j'pertirhbangkan;

(6) Pcngajuan kebcratan tillak mcnunda kcwajilif\n mcmbayar retribusi
dan pelaksanaall penagihan r(;trir-usi. .. ..

Pasal 40

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
langgal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat bcrupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak dan alau menambah besarnya
retribusi terutang.

Pasal41

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

(2) Pcngurangan, keringanan dan pembebusan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (I) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi; ,

(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembcbasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah. .

BAB XI

KETENTVAN PIJ)ANA

}'asal42

(I)

(2)

(3)

Pelanggaran, atas ketentuan dalam Peraturan ini, diancam Pidana
kurungan pilling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000;- (Lima Puluh Juta Rupiah) .
Barang siapa yang tidak mendaftarkari perusahaannya sesuai dengan
ketentuan pasal 17~.maka akan c:ikenakan sanksi pidana pasal 32, 33,
34, dan 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19,R2;
l;indak pidunu yang dimaksud pada aya~: (I) dan (2) adalah
pelanggaran.

BABXU

PENYIDIKAN

l'asal43

.'.

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil t«rtentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikat: tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah:
a. Mcnerimu, mencari, mengumpulkan dan rnenel'ti keterangan atau

laporan yang berkcna:lI1 dengan tindak pidana dibidang rctribusi
dacrah agar kctcrangan atau lapoi'an tcrscbut mcnjadi lengkap dan
jcIns;

b. Mcneliti .
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bukti
serta

,b, ,Menel iti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi alau badan len lang kebenaran pcrbualan yang dilakukan
sehubungan dcngan tindak pidana dibidang relribusi daerah;

c. Mcminla kelcrangan dan .bahan bukti dari orang pribadi atau
badan hukum schubungan dengan tind(lk pidana dibidang
rclri busi dacrah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen-dokumcn
lain bcrkcnaan tindak pidana dibidang rclribusi dacrah;

c. Mclakukan pcngcndalian untuk mcndapatkan bahan
pcmbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
mclakukan penyitaan terhadap bah an bukti terscbut;

f. Meminla banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
pcnyidikan tindak pidana dibidang rctribusi dacrah;

g. Mcnyuruh bcrhcnti alau rnelarHng scscorHng rncninggalkan
ruangan atau tempal pada saal pc'rncriksaan scdang berlangsung
dan mcmeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumcn yang
dibawa scbagaimana dimaksud pad a hurup c;

h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pi dana retribusi
daerah;

I. Memanggil seseorang untuk clidengar keterangannya dan
diperiha sebagai tersangka atau saksi;

I. Mcnghentikan penyidikan;
k. Me1akukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidr,ng retdbusi daerah menurut hukum yang
dapal dipcrtanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimunu' dimaksucl pada ayat (1) Illcmberitahukan
dimulainya penyidikan dan pcnyampailUl hasH pcnyelidikan kepada
pcnunlut umum, scsuai dcngan kelcnluan yang dimur dalam Undang-
Undang Nomor 8 lahun 198 I Tentang Hukul11 Acara Pi dana.

c,

BAB XIII

KETENTUAN Pl':NlJTlJP

Pasal 44

Dengan bcrlakunya J'craluran Daerah rlli. Illaka peraturan-peraluran lain
yang mengalur tcnlang pclaksanaan pcrizinan bidallg industri dan
perdagangan dilingkungan I'emcrinlah Kabupaten Musi Banyuasin,
dinyatakan lidak ber'aku.

rasal 45

SCl1lua Jenis Pel i7.inan (lUI. 'I'D!,' SIUf'. TDP, TDG) yang lclah
dilcrbilkan sebclllill bcrlakuilya l'eraluran Daerah ini s('panjang l11engcnai
rnasa b'~"laklinya wajib tncny,'suaikan dcngan Pcralliran Dacrah ini,

Pasal46

. Hal ..hal lain yang bclll!11 di~lur dala!11 Pcraluran Dacrah ini sepanjang
I11cngcnai p~laksana,lI1nya ak'an dialur lcbih lanjlll olch [311pati Mlisi
13anyuusin.

I'asal 47 .

i I
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Pilsal 47

Peraturan Daerah ini niulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di S~kllya
pada tanggal 08 DeSeJlibe~005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

-A/IIHv,
H

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal O~D&sember 2005

SEKRETAJUSDAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 29


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

