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Bahas Retribusi Menara Tower, Helmi: Sumber PAD, Perkembangan Digital 
Maju Pesat 

 

 

Ilustrasi: Wartakepri.co.id 

 

WARTAKEPRI – Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo), bersama Komisi III DPRD serta provider menara (tower) 

telekomunikasi membahas perhitungan tarif retribusi.  “Pengelolaan menara tower 

telekomunikasi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin 

banyaknya pihak provider untuk mendirikan menara telekomunikasi, semakin 

berkembangnya teknologi informasi maka perkembangan digital semakin maju pesat”, 

terang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Karimun, Helmi, Senin (24/10/2022). 

 

Dalam rapat tersebut, Helmi dihadapan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karimun 

serta provider telekomunikasi memaparkan konsep perhitungan tarif retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi.  Dimana menurutnya, putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-XII/2014, menjelaskan bahwa pasal 124 

UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Yang menyatakan 

bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 persen dari NJOB PBB menara 

telekomunikasi,”tutur Helmi. 
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Helmi menambahkan, saat ini terdapat 44 menara Base Transceiver Station (BTS) 4G 

yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun.  “Nantinya kami akan kumpulkan 

seluruh data dari setiap Kecamatan, untuk memastikan jumlahnya yang semakin tahun 

semakin bertambah,” paparnya.   

 

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi membahas perhitungan tarif retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi, yang nantinya akan tuangkan dalam revisi 

Peraturan Bupati.  Selanjutnya kata Helmi, revisi Perbup yang telah disahkan, supaya 

dapat disampaikan kepada provider agar regulasi yang mengaturnya dapat dikerjakan 

dengnan baik, serta laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada pihak 

provider.  “Besar harapan agar Pemkab dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,” tandasnya. 

 

Setelah paparan Kadis Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Karimun, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi antara provider menara tower 

dengan pemerintah Kabupaten Karimun. 

 

Sumber Berita: https://wartakepri.co.id/, Bahas Retribusi Menara Tower, Helmi: Sumber 

PAD, Perkembangan Digital Maju Pesat, 25 Oktober 2022 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 

a. Pasal 1: 

1. Ayat (11) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 

2. Ayat (13) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan; 

3. Ayat (20) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

4. Ayat (21) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: 

a. Pasal 1: 

1. Ayat (35) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan; 

2. Ayat (13) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan; 

b. Pasal 285 ayat (1) Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan asli Daerah meliputi: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 

2. Pendapatan transfer; dan 

3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

c. Pasal 325: 

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, 

paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat untuk dievaluasi; 

2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan 

ketentuan peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan 

umum; 

3. Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan 

selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang keuangan; 

4. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima; 
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5. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangana yang lebih 

tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan 

dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota; 

6. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi 

diterima; 

7. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan 

DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda Kabupaten/Kota, 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau 

sebagaian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud; 

8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasli 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahakn 

bidang keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan 

gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

 


