
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 28 ) TAHUN 2005

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA
BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa perkembangan penyelenggaraan usaha di Bidang Pos dan
perkembangan Teknologi Telekomunikasi secara nasional sangat cepat
dan keberadaannya sudah merupakan kebutuhan nyata, memegang
peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong
perekonomian, memperlancat kegiatan pemerintahan serta
meningkatkan hubungan antar bangsa;

b.. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam undang-undang
Nomor 36 Tahun 1999 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Telekomunikasi dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos serta Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos;

c. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha Bidang Pos dan
penyelenggaraan Telekomunikasi di Daerah perlu diatur sesuai dengan
kewenangan Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Usaha
Bidang Pos dan Telekomunikasi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3276);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, .Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang .
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 tentang
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3303);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 107);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4193 );

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten
Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2000 tentang Pembentukan.Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

Dengan .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal!

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Musi Banyuasin;

5. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi;

6. Pos adalah Pelayanan Lalu Lintas Surat Pos, Uang, Barang dan
Pelayanan Jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang
diselenggarakan oleh bOOan yang ditugaskan menyelenggarakan Pos
dan Giro;

7. Usaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara
untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan Surat Pos
tertentu, Paket dan Uang dari Pengirim kepada Penerima dengan
memungut biaya;

8. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman dan atau
Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem Kawat, Optik, Radio,
atau Sistem Elektromagnetik lainnya;

9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseroan, Koperasi, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta,
Instansi Pertahanan Keamanan;

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan Penyediaan dan
Pelayanan Telekomunikasi, sehingga memungkinkan terselenggaranya
Telekomunikasi;

II. Warung .
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II. Warung Telekomunikasi adalah tempat yang disediakan untuk
pelayananjasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat
sementara maupun bersifat tetap;

12. Warung Internet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa
internet untuk umum yang ditunggu baik yang bersifat sementara
maupun tetap;

13. Instalasi Kabel Rumah atau Gedung selanjutnya disingkat lKR/G
adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau
rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, Perkawatan dan
Soket yang dipasang di dalam rumah atau gedung milik pelanggan;

14. Radio Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang
langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara, dengan
menggunakan gelombang radio sebagai media;

15. Televisi Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio
yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan
gambar, dengan menggunakan gelombang radio atau kabel sebagai
media;

16. Radio Konsesi adalah setiap orang penyelenggaraan telekomunikasi
khusus dengan menggunakan gelombang frekuensi radio untuk
keperluan khusus;

17. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berniat dalam
tehnik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan
keuangan ;

18. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjumya disingkat KRAP
adalah Komunikasi Radio dengan menggunakan pita frekuensi radio
yang ditentukan secara khusus untuk melakukan komunikasi radio antar
penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;

19. Menara telekomunikasi adalah Bangunan permanen yang terbuat dari
rangka besi dengan ketinggian tertentu beserta berbagai fasilitas atau
perangkat, untuk memasang antena penerimaan dan atau pemancaran
( transmisi ) frekuensi radio untuk maksud-I11aksud bertelekomunikasi;

20. Cakupan lokal adalah cakupan terbatas pada wilayah daerah;

21. Rekomendasi adalah surat keterangan yang di berikan oleh Kepala
Dinas perhubungan kepada orang atau barlan guna memenuhi
persyaratan yang berlaku untuk memperoleh izin menyelenggarakan
kegiatan dan atau usaha tertentu di bidang Pos dan Telekomunikasi,
yang menyatakan bahwa kegiatan atau usaha yang tetap terdaftar atau
didaftar di Dinas Perhubungan;

22. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaraan atas jasa
terhadap pemberian izin dan atau rekomendasi tertentu yang khusus
disediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang atau badan;

23. Retribusi .
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23. Retribusi penzman tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin
kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, Penggunaan sumber daya alam barang prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan;

24. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi
tertentu;

25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa rekomendasi dan
atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) adalah surat
yang di gunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek
retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKRDKB) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang ditetapkan;

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRLB) adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daeerah (STRD) adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, STRD atau keterangan
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib retribusi;

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan
dan mengelola data atau keterangan lainnya dalm rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah;

33. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang teljadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II .
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Pembinaan dimaksud untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan dan atau usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi, dengan tujuan
mewujudkan penyelenggaraan usaha bidang Pos dan Telekomunikasi yang
berdayaguna dan berhasilguna, mampu mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mampu
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah,serta mampu
meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pasal3

Pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis
operasional dalam bentuk pemberian rekomendasi dan atau perizinan
untuk penyelenggraan kegiatan dan atau usaha dibidang Pos dan
Telekomunikasi.

Pasal4

Pengawasan dan pemantauan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap
penye1enggaraan kegiatan dan atau usaha di bidang Pos dan
Telekomunikasi termasuk penggunaan frekuensi, alat atau perangkat,
sarana dan prasarana.

BABIII

JENISKEGIATAN ATAUUSAHA

Pasal5

Jenis kegiatan atau usaha di bidang pos dan telekomunikasi yang
memerlukan rekomendasi atau perizinan adalah sebagai berikut

I. Kegiatan atau usaha yang memerlukan Rekomendasi :
a. Penyelenggaraan Warung Te1ekomunikasi (WARTEL);
b. Penyelenggaran Amatir Radio;
c. Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP);
d. Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
e. Penyelenggaraan Radio Konsesi;
f. Penyelenggaraan Warung Internet (warnet);

2. Kegiatan dan atau usaha yang memerlukan Perizinan:
a. Penyelenggaran Usaha Jasa Titipan Khusus Agen atau cabang ;
b. Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (lKR / G).

BAB IV .
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BADlY

PERIZINAN

Pasal6

(1) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha,
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), harus mendapat rekomendasi
Kepa!a Dinas Pehubungan;

(2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha,
sebagai dimaksud pasal 5 ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Bupati. .

Pasal7

Kegiatan dan atau Usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi rekomendasi dan
atau izinnya berlaku selama kegiatan dan usahanya masih beIjalan dengan
ketentuan harus melaksanakan daftar ulang.

Pasal8

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pasa! 6 ayat
(1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Dinas Perhubungan;

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2),
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis Kepada Dinas
Perhubungan.

Pasal9

Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan atau izin sebagaimana
dimaksud pasa! 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut

(1) Badan:
a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
b. Photo Copy NPWP;
c. Persyaratan teknis sesuai bidang usahanya .

(2) Perseorangan :
a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk ;
b. Surat Keterangan Pemohon Catatan Kepolisian ;
c. Photo Copy NPWP;
d. Persyaratan teknis sesuai kegiatan bidang usahanya.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN

PasallO

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dibidang Pos
dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasa! 5 Peraturan Daerah ini,
dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasalll .
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Pasalll

Pemegang rekomendasi dan atau izin usaha dibidang pos dan
Telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan
sebagaimana di atur dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal12

Rekomendasi dan atau izin usaha di bidang Pos dan Te1ekomunikasi,dapat
dicabut apabila :

a. Tidak menjalankan kegiatan dan atau. usahanya dengan nyata dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;

b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan 4alam rekomendasi dan
atau surat izin yang diberikan;

c. Perusahaan dinyatakan pailit;
d. Perusahaan menyatakan membubarkan diri;
e. Apabila tidak melaksanakan daftar ulang;
f. Rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha diperoleh secara
tidak sah;

g. Menjalankan kegiatan dan atau usaha yang melanggar ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal13

(I) Perusahaan yang telah memiliki rekomendasi dan atau izin dibidang Pos
dan Telekomunikasi yang me1anggar ketentuan sebagaimana usaha jasa
titipan diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat teknis
administratif dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing I (satu) bulan;

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (I), tidak diindahkan,
dikenakan sanksi pembekuan rekomendasi dan atau izin untuk jangka
waktu I (satu) bulan;

(3) Jika pembekuan rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud ayat
(2), habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka rekomendasi
dan atau izin dicabut;

(4) Peringatan maupun pencabutan rekomendasi atau izin oleh Bupati
melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 14

Terhadap pemegang rekomendasi dan atau lzm tersebut, apabila
membahayakan keamanan negara dan memperolehnya secara tidak sah
dapat dikenakan sanksi dapat melalui proses peringatan dan atau
pemberitahuan.

BABVI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal15

(I) Untuk setiap pemberian izin usaha Bidang Pos dan Telekomunikasi serta
daftar wang dikenakan retribusi;

(2) Besamya .
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(l) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l), ditetapkan sebagai
berikut:

a. Penyelenggaraan Jasa Titipan Khusus
Agen/Cabang..... ........................... Rp. 250.000,-/Tahun

b. Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/
Gedung (IKRlG) ............................. Rp. 100.000,-/Tahun

c. Penyelenggaraan/Pendirian Warung
Telekomunikasi (Wartel) :
- Warung Te1ekomunikasi(Wartel)
Type - A ................................. Rp. 150.000,-/Tahun

- Warung Telekomunikasi (Wartel)
Type - B ................................. Rp. 100.000,-/Tahun

d. Penyelenggaraan Amatir Radio:
1.Radio FM ............................... Rp. 500.000,-/Tahun
2.Radio AM ............................... Rp. 300.000,-/Tahun

e. PeyelenggaraanWarung Internet
(Warnet)............................................. Rp. 200.000,-/Tahun

(3) Besarnya n,tribusi daftar ulang ditetapkan 100% dari tarip sebagaimana
dimaksud ayat (2) .

BABVII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal16

Retribusi Penyelenggaraan Usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi
digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BABVIII

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal17

Besarnya retribusi terutang oleh orang atau badan yang mengunakan jasa
atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi
dengan tingkat penggunaanjasa.

BABIX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAP AN
TARIP DISTRIBUSI

Pasal18

Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif retribusi penzman tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penye1enggaraanpemberian rekomendasi dan atau izin yang bersangkutan.

BAB X .
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BABX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal19

(l) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

(2) Hasil pemungutan Retribusi dalam waktu 1 x 24 jam hams sudah di
setor langsung ke Kas.

BABX1

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal20

Masa retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal21

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

BABX11

SURAT PENDAFTARAN

Pasal22

(1) Wajib retribusi hams mengisi SPDORD;

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hams diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara penglSlan dan penyampaian SPDORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.

BABX1II

PENET APAN RETRIBUSI

Pasal23

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bam dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3) Bentuk .
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(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini, dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasa! ini, ditetapkan oleh Kepala Daerab.

BABXIV

TATACARAPEMUNGUTAN

Pasal24

(I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BABXV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal25

Da!am hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang .
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%
(seratus perseratus) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD seIamajangka waktu I (satu) tabun.

BABXVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal26

(I) Pembayaran Retribusi yang terutang harns dilunasi sekaligus;
(2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian,

pembayaran retribusi dilakukan setelab berakhirnya jangka waktu
pemakaian;

(3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan;

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan keputusan Kepala Daerab.

BABXVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal27

(I) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang
menyebabkan jumlab retribusi yang harns dibayar bertambab, yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih mela!ui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN);

(2) Penagihan retribusi meIalui BPUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII ..•.......•..
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BABXVlII

KEBERATAN

Pasal28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokurnen lain yang
dipersamakan, SKRDDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retrbusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wajib retribusi hams dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan hams diajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaanya;

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

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal29

(1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima hams memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan diajukan
tersebut dianggap terkabulkan.

BABXVlX

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN

Pasal30

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala .
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(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) harns memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian ke1ebihan retribusi dianggap dikabulkan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu)
bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung di
perhitungkan untuk me1unasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak di terbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
ke1ebihan retribusi tersebut.

Pasal31

(l) Permohonan pengembalian ke1ebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
b. Masa Retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal32

(I) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XX ...•••.....
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BABXX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal33

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

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi;

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

BABXXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal34

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa sejalan melalui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung apabila :
a. Diterbitkan surat teguran atau ;
b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

BABXXII

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal35

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi
Izin Usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi ditetapkan biaya
operasional sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan uang perangsang atau
insentif 5% (lima perseratus dari seluruh jurnlah hasil pungutan
retribusi);

.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

digunakan untuk petugas pengelolah atau pemungut dari Dinas
Perhubungan, sedangkan uang perangsang atau insentif diperuntukkan
selain petugas pengelolah atau pemungut juga diberikan kepada instansi
terkait yang diatur Kepala Dinas Perhubungan dengan Persetujuan
Bupati.

BAB XXIII .
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BABXXIII

PENYIDIKAN

Pasa136

(1) Se1ain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana,
Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
Tindak Pidana;
Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan. ;
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
dari tersangka;
Melakukan penyitaan benda atau surat;
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;

I. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

BABXXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal37

(1) Pelanggaran atas Ketentuan dalam Peratuan Daerah ini, diancam Pidana
Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

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

BAB XXV ••••..•••....
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BABXXV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang tidak
sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

A!flllk
Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRET ARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 30

i,
)
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