
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR   10  TAHUN  2003 

TENTANG  

RETRIBUSI SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN  
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa salah satu aspek yang penting dalam sistem Pembinaan 
Sumber Daya Manusia adalah kegiatan Antar Kerja, yang kegiatannya 
meliputi penyediaan, penyebaran dan penggunaan tenaga kerja Antar 
Kerja Antar Daerah secara sistimatis, cepat dan tepat; 

b. bahwa kegiatan Antar Kerja Antar Daerah yang ditujukan untuk 
mempertemukan antara pencari kerja di Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat dengan pemberi kerja di suatu Kabupaten dalam propinsi 
lainnya; 

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan 
kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, perlu pengaturan pelayanan 
pemberian Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah 
dan  dalam upaya meningkatkan sumber penerimaan daerah; 

d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Tap MPR Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan 
Perburuhan;. 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2755); 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 
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6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182);  

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran negara R.I Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4279); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

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

14. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor 
Lowongan Pekerjaan; 

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 70); 

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 203/Men/1999 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 207/Men/1990 tentang 
Sistem Antar Kerja; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 130-67 Tahun 2002 
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar 
Kewenangan Kabupaten/Kota per Bidang dari Departemen/LPND; 

19. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
Nomor Kep-180/BP/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); 
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Dengan persetujuan  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT 
PERSETUJUAN PENEMPATAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH  

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Barat; 

d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat; 

i. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, 
maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan 
dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga 
kerja, atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja; 

j. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan 
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain; 

k. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan 
bukan miliknya; 

l. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan yang terdiri dari Pegawai Pengawas Umum dan Pegawai Pengawas 
Spesialis yang telah ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang; 
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m. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja 
dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga 
kerja yang sesuai dengan kebutuhannya; 

n. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri adalah kegiatan pengisian lowongan pekerjaan 
oleh pencari kerja di dalam wilayah R.I baik penempatan langsung  maupun melalui  
pelaksanaan pelayanan penempatan  tenaga kerja; 

o. Antar kerja adalah suatu proses  kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi 
pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja , pendaftaran 
lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan dan tindak lanjut 
penempatan; 

p. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar kerja antar 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 
Dinas/Kantor Tenaga Kerja diluar Propinsi Jambi dalam Wilayah Republik Indonesia; 

q. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disebut SPP adalah surat persetujuan 
dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD; 

r. Pelaksana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Pelaksana 
adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga swasta yang melaksanakan 
kegiatan antar kerja; 

s. Pengantar kerja adalah pegawai pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja yang 
mempunyai keahlian khusus untuk melakukan kegiatan antar kerja; 

t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi 
dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang 
menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah; 

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

v. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi  berupa bunga dan atau denda. 

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
Retribusi yang telah ditetapkan; 

x. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih 
besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;  

y. Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau 
Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib 
Retribusi. 

z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi Daerah  berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi 
Daerah. 
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aa. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, 
serta untuk mencari pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB  II 

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK  

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah                  
(SPP-AKAD)  dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan 
tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

  

Pasal 3 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga 
kerja AKAD. 

Pasal 4 

Objek retribusi adalah setiap orang tenaga kerja AKAD. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Surat Persetujuan Penempatan AKAD digolongkan dalam Retribusi 
Perijinan Tertentu. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERSETUJUAN PENEMPATAN AKAD 

Pasal 6 

Setiap pencari kerja berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh 
pekerjaan. 

 

Pasal  7 

(1) Pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang diperlukan atau melalui 
pelaksana. 

(2) Pemberi kerja yang merekrut tenaga kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Mempunyai alamat dan atau nama penanggung jawab yang jelas. 

b. Memiliki rencana penempatan tenaga kerja bagi pemberi kerja bukan perseorangan 
yang merekrut tenaga kerja lebih dari 25 orang. 

(3) Pemberi kerja bukan perseorangan harus menginformasikan setiap lowongan pekerjaan 
secara terbuka. 
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(4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya  
memuat : 

a. Nama jabatan 

b. Jumlah jabatan 

c. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan. 

d. Syarat jabatan 

e. Batas waktu pemenuhan lowongan. 

f. Alamat pemberi kerja. 

 

Pasal  8 

(1) Setiap pemberi kerja  atau pelaksana  yang akan melaksanakan penempatan tenaga kerja  
melalui AKAD harus memiliki Surat Persetujuan Penempatan AKAD (SPP-AKAD). 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi untuk penempatan tenaga kerja dari satu atau lebih Kabupaten dalam  
1 (satu) propinsi ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

Pasal  9 

(1) Untuk mendapatkan SPP-AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),  
pemberi kerja harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang menerbitkan SPP 
sesuai kewenangannya. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan formulir 
AK/I A dan dilengkapi dengan : 

a. Rencana  Penggunaan Tenaga Kerja AKAD ( RPTKAD); 

b. Photo copy surat ijin usaha dari Instansi teknis pembina; 

c. Surat Rekomendasi dari Bupati setempat penerima tenaga kerja AKAD; 

d. Rancangan Perjanjian Kerja yang sudah disyahkan oleh Kepala  Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Penerima Tenaga Kerja AKAD; 

e. Bukti surat permintaan kerja  bagi perusahaan kontraktor atau pemborong. 

 

Pasal  10 

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi penerima Tenaga Kerja sebelum 
mengesahkan rancangan perjanjian kerja harus meneliti tentang : 

a. Kemampuan pemberi kerja menyediakan fasilitas bagi Tenaga Kerja AKAD; 

b. Kelayakan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja; 

c. Isi Rancangan Perjanjian Kerja dengan ketentuan yang berlaku. 
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(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Perumahan yang layak; 

b. Penyediaan air bersih, penerangan, sarana hiburan, perlengkapan dan peralatan kerja, 
sarana ibadah, dan sarana olah raga. 

(3) Isi Perjanjian Kerja harus memuat hak dan kewajiban Tenaga Kerja dan pemberi kerja, 
dengan mencantumkan besarnya upah sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum 
Propinsi. 

 

Pasal  11 

(1) Masa berlakunya SPP paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. 

 

Pasal  12 

Tenaga Kerja yang akan mengikuti melalui AKAD harus memenuhi persyaratan : 

a. Usia minimal 18 tahun. 

b. Memiliki kartu tanda penduduk ( KTP ). 

c. Sehat mental dan fisik. 

d. Memiliki kualifikasi sesuai dengan permintaan. 

e. Lulus tes tertentu apabila dipersyaratkan. 

 

Pasal  13 

(1) Perjanjian Kerja harus ditandatangani oleh pemberi kerja dengan tenaga kerja yang 
bersangkutan. 

(2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memahami isi perjanjian kerja 
sebelum menandatangani perjanjian kerja dan tidak boleh diwakilkan. 

 

Pasal  14 

Dalam rangka penyediaan calon Tenaga Kerja AKAD, Pemberi kerja atau pelaksana 
mengajukan permohonan rekrut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Propinsi daerah asal tenaga kerja dengan melampirkan : 

a. SPP AKAD; 

b. Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja; 

c. Jadwal pemenuhan kekbutuhan Tenaga Kerja; 

d. Naskah perjanjian kerja yang sudah diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Penerima 
Tenaga Kerja AKAD dan ditandatangani Pemberi kerja; 

e. Surat tugas dari pimpinan pelaksana atau pemberi kerja kepada petugas penempatan. 
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Pasal  15 

(1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu paling 
lama  2 (dua) tahun. 

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dapat diperpanjang paling lama           
1 (satu) tahun. 

(3) Dalam hal perpanjangan perjanjian kerja tersebut pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, 
maka perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

 

Pasal  16 

(1) Pemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja AKAD ke daerah asal, apabila : 

a. Perjanjian kerja telah berakhir atau tenaga kerja tersebut tidak diangkat sebagai tenaga 
tetap; 

b. Tenaga kerja sakit atau karena alasan lain yang sah sehingga tidak bisa memenuhi 
perjanjian kerjanya; 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan yang 
berlaku dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Biaya untuk kembali ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
kepada pemberi kerja. 

 

Pasal  17 

Ketentuan tersebut dalam Pasal 15 dinyatakan gugur apabila : 

a. Tenaga kerja bersedia untuk diangkat sebagai pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 14; 

b. Meninggalkan tempat kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa ijin dari 
pemberi kerja. 

 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal   18 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja AKAD. 

 

BAB VI 

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN                      
BESARNYA TARIF 

Pasal 19 

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasar pada 
tujuan untuk menutupi sebagian atau sama biaya penerbitan Persetujuan AKAD. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya cetak formulir dan 
pengecekan serta pemeriksaan data AKAD. 
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BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal  20 

(1) Struktur tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja AKAD yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar            
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang. 

 

BAB  VII 

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal   21 

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan jumlah tenaga kerja AKAD 
dengan besarnya tarif retribusi. 

 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 22 

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 

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

 

BAB IX 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 23 

Retribusi terutang dipungut diwilayah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 24 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

BAB  XI  

SURAT PENDAFTARAN  

Pasal  25 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.  
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(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.  

(3) Bentuk, isi, lembar serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB  XII 

PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal  26 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi 
terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula yang 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan Retribusi yang berutang, maka 
dikeluarkan SKRDKBT.  

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada         
ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.  

 

BAB  XIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal  27  

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terrutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.  

 

BAB  XIV 

TATA CARA PEMBAYARAN  

Pasal  28  

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD 
atau Dokumen lain yang dipersamakan.  

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan 
keputusan Bupati.  

 

BAB  XV  

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal  29  

Retribusi berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat 
Keputusan Keberadaan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, 
yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih kembali pada subjek 
retribusi bersangkutan. 
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BAB   XVI 

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal  30 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu         
3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi; 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) tertangguh pada; 

a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau 

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsunng maupun tidak 
langsung; 

 

BAB  XVII 

KETENTUAN  PIDANA 

Pasal  31 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
sebanyak - banyaknya     Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 

 

BAB  XVIII 

PENYIDIKAN 

Pasal  32 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana; 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau pelaporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

d. Memeriksa buku -  buku, catatan - catatan dan dokumen -  dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 
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f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau dilarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.  

(3) Peyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum,  sesuai ketentuan yang 
diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB  XIX 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal  33 

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

 

Pasal  34 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjunng Jabung 
Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal  31 Desember 2003 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

 

USMAN ERMULAN 
 

 

 


