
LEMBARAN DAEBAH
KOTAMADYA DAERAH TK II BANDA ACEH

TAHUN:1990

NOMOR I 3 SERI :  A NOMOR i 2

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

NOMOR : 10 TAHUN 1989
TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAEFAH TI}.JGKAT II
BANDA ACEH

I\,4enimbang : a. bahwa dalam rangka meningkalkan pendapalan Daerah sena
. menyesuaikan dengan peftembangan keadaan dewasa Ini.

dipandang perlu meniniau kernbali peraluran Daerah Ko_
lapraja Kutaraia No. 10 Tahun 1961 lenranng pemungutan
paFk pembangunan I

b. bahwa untuk maksud lersebut perlu diarur oengan sLratu
Peraluran Daerah.
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Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 lahun 1974 lenlang Pokok-pokok Pe

m€dnlahan di Daelah;

2 Undang -undang No. 8 {Dn) tahun 1956 lenlanq Pemben-

tukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan -

Daerah Propinsi Sumatera L,tara yo. PP No. 5 lahun 1983

lenlang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 0aerah Tingkal

ll Banda Aceh;

3. Undang-undang No !4lahun 1957lenlang Paiak Pemban-

gunan | ;

4. Undang-undang No 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan

Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang ber

hak mengurus rumah tangganya sendkijo- Peral!ran Pemer-

intah No 3 Tahun 1€57 tentang Penyerahan Paiak Negara

Kepada Daerah ;

5 Undang-undang No. 11 (Drt) Tahun 1957 tentang Pera-

luJanan umum paiak Daerah

6. Peraluran lrenieri Dalam Neged No- l4 tahun 1974lenlang

Bertuk Peraturan Daerah ;

7 Keputusan lrenteri Kehakiman No.M-04-PW 07.03 Tahun
'1984 lentang Wewenang Penyidik PegawaiNegen Siptl;

L Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986

lenlang Kelentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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MEMUTUSKAN

Menelapkan : PERATURAN DAERAH KOTAI,ADYA DAERAH T]NGKAT II
BANDA ACEH TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

9. Instruksi Melted Dalam Negeri No.11 Tahun 1969lenlang
Peneniban Pungulan di Daerah.

Dengan Perseluiuan Dewan Pelwakjlan Rakyat Daerah Ko
lamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraluran ihi yang djmaksud dengan :
a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat ll Banda Aceh,
b Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya kepala

Daerah Tingkat ll Banda Aceh;
c. Daerah adalah Kolamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh;
d Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapalan Daerah

Kolamadya Daerah Tingkal ll Banda Acoh;
e. Penanggur€ pajak adalah pemilik alau pengusaha alau

orang-orang yahg mengurus rumah-rumah makan/kedai kopi
/tumahpengrnapan/hoteldengan wajibrnenambah 10%diF
erima pada orang yang melakukan pembayaran;

I Pajak Pembangunan ladalah pungutan wajiban yang dike-
nakan atas semua pembayaran yang dilakukan oleh pen-



s.

n,

I

gunjung rumah makan, resioran, kedai kopi, penginapan,

losmen, hotel-holel, calering, mess alau tempal-lempat lain

yang meny€diakan ruangan untuk umumi
Pembayaran adalah jumlah uang yang dibayar guna

oembelian makanan, minuman, sewa kamar, ocian dan

lain-lain lermasuk pula semua lambahan{ambahan dengan

nama aDapun,
Rumah Penginapan adalah perusahaan yang menyewa.

ruangan-ruangan penginapan, hotel-hotel, notel, pensien,

mess dan lainlain unluk umum ;
Rumah makan adalah usaha menjual makanan dan mlnuman

dengan menyediakan tempat tetap atau lidak tetap untuk

bersanlap dan alau dimaksud kan juga usahayang melayani

pesanan makanan dan manuman ,

BAB I

OBJEK, SUBJEK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

Semua pembayaran pada tumah makan, resloran, kedai kopi, penginapan

losmen, hotel, motel, mess dalam Daerah Kotamadya BandaAceh dikenakan

Paiak Pembangunan l.

Pasal 3

Penanggung Pajak Pembangunan ladalah pemilik perusahaan, restoran'

rumah makan, kedai kopi, penginapan, losmen, hoiel, molel, mess dengan

cara menambah jumlah pengenaan pajak pada setiap bayaran yang diterima.
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pasal 4

Walikotamadya kepala Daerah menelapkan rumah makan atas penginapan
yang dikenakan Pajak Pembangunan t.

pasal 5

(1) Besarnya Pajak Pembangunan lditetapkan t O % dari jumlah pembayaran
dan dibulatkan kealas sampaidengan Rp 50,- ( l ima putuh rupiah).

(2) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 1oo,-(seratus rupiah) Iidak
drkenakan pajak Pembangunan I

pasat 6

Pengusaha rumah makan danpengjnapanselakupenanggung pajakdalam
melakukan kewajibannya, manambah lumtah paiak pembangunan | 1O %
pada setiap menerima pembayaran

Pasal 7

(1) 0alam melaksanakan kewajibah sebagai penanggu ng pajak, pengusaha
rumah makan, penginapan dapal mengadakan ianda bukti pesahan,
tanda bukli penerimaan yang bentuk dan ukurannya di ientukan oleh
Wahkota madya kepala Daerah

(2) Satu lembar darisurat pesanan dan penerimaan yang telah dibayar
dirumah makan, pengihapan harus disrmpan oteh penanggung pajak
Pembangunan luntuk wakiu paling lama 3 tahun dah setiap bulannya
diperlihatkan kepada pelugas oinas Pendapatan Daerah
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BAB I I I

PENDAFTARAN. PEMBERITA HUAN DAN PEMBERIAN

KETEBANGAN BAGI WAJIB PAJAK

Pasal 8

(1) Surat pemberitahuan paiak dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan 0aerah

dan disampaikan kepada p€ngusaha rumah makan alau pengrnapan pada

setiap awalbulannya

(2) Dalam sural pemberitahuan dicanlumkan jumlah pajak yang dikenakan

seliap harinya yang dilakukan salu bulan takwln

Pasal I

(1) Pemilik rumah makan, penginapan harus menandatangani surai pemb€ii

tahuan paiak yang diisampikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah cq

Dinas Pendapatan Daerah, selambal-lambahya pada tanggal 10 bulan

berikutnya

(2) lvlodel su.ai pemberitahuan pajak ditelapkan oleh Walikotamadya kepala

Daerah

Pa6al 10

T€rhadap rumah makan yang tidak membuatbukti penerimaan alau Cesanan

atau tidak mencatat penerimaan alau pengeluaran, rnaka walikolamadya

kepala ilaerah atau peiabal yang d ltu nju k o lehny a me netapkan P alak Pemba n-

gunan I yang harus disetor pada tiaP tiap bulan



Pasal 11

Per€usaha rumah makan ' 
petEinapan berkEwaiiban menyetor Pajak Pemban-

gunan lyangtelah dhetapkan Kepala Dinas Penclapatan Oaerah dalamwaktu

' 15 (lima belas) hari.

Pasal 12

Terhadap tumah-rumah makan yang tidak lelap penetapan paiaknya melalui

penaktiran pelugas paiak danjumlah paiak harusdisetotkan untuk masa palaK

paling lambal 3 (liga) bulan' penyetoran pajak dimaksud di lakukan tiap tiap

akhir MirEgu dimana pa,ak itu terhutang

Pasal 13

(1) Walkotamadya Kepala Daerah atau peiabat yang dilunjuk setiap 3 (tiga)

bulan sekali menerbilkan surat Keputusan unluk membayar {SKUM)'

{2) Dalam hal penanggung paiak karena sesuatu hal lidak dapat melunasi

Pajak Pembangunan lterhutang seliap 15 (lima belas) hari' maka Paiak

Pembangunan I daPat diangsur seminggu sekali

Pasal 14

Pengenaan Palak Pembangunan I disampaikan dengan sural pemberitahuan

kepada walkota.rudya Kepala Daerah atau peiabat yang dituniuk d'engan me

nyarpaikan sural pemberitahuan kepada penarEgur€ palaK

Pasal 15

Walikoiamadya Kepala DaErah menetapkan rumah'rumah makan yang dibebas'
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kan dari Pajak Pembangunan I

Pasal 16

Khusus penginapan yang diselenggarakan unluk ABRt, Pegawai Negeri Sipil

Jawalan Pemedntah lainnya dibebaskan dari Palak Pembangunan l'

Pasal l7

Jumlah pajakyang terhutang yang tidak dibayar pada waktunya dapaldilagih

dengan sural paksa.

Pasal 18

Walikotamadya Kepala Daerah melimpahkaD wewenang penagihan Paiak

Pembangunan lkepada Dinas Pendapalan Daerah

Pasal 19

Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan seiak

langgal surat keberatan dite ma baru memberikan keputusan untuk kebera-

tan yang ditunjul(.

Pasal 20

Keputusan Walikotamadya Kepala Daera h alas keberatan_keberatan dapal

berupa menerima seluruhnya aiau sebahagian menolak alau menamban

besarnya Paiak Yang lerhutang
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Pasa' 21

Dalam hal Penanggung Pajak mengaiukan keberatan atas ketelapan paiak
Pembangunan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat i1) peraturan
Daerah ini, Penanggung pajak harus membuktikan ketdakbenaran ketetaoan
paiak tersebul

pasat 22

(1) Penanggung Paiak dapat rnengajukan banding pada Maielis pertimban-
gan Pajak lerhadap keputusan yang ditetapkan oleh Watikotamadya
kepala oaerah atau pejabatyang ditunjuk datam waktu 3 {tiga)butan sejak
langgal diterima suclt keputusan oleh penanggung pajak dengan
melampirkan salinan surat kepdusan tersebul

(2) Perrnohonan harus diajukan secara tertulis datam Bahasa Indonesia.

(3) Permohonan pengajuan banding tidak menunda pembayaran pajak,

BA B IV
KETENTUAN PIOANA

pasat Zp

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5,6,7,9,10,1j, i2 dan 17 peraturan
Daerah inidiancam dengan hukuman klrungan selamalamanya S (tiga) bulan
atau denda setrnggj-tingginya Rp. 50.000, (ljma puluh rjbir rupiah)



BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Selain Penyidik Umum yang berlugas menyidik tindak pidana' penyidikan

atas tindak pidana sebagaimana dimtbud dalam Peraturan Daerah in'

dapatiugadilaklkaholehPenyidikPagawai Neg - 'r iSiptldi l ingkunganPe-
meintah Daerah yang mengangkatnya diletapkan sesuaidengan pera'

turan petundang-undangan yang berlaku

(2) Dalam melaksanakan lugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil se-

bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang lenlang aoanya

lrndak pldana ;

b. melakukan lindakan pertama pada saal itu ditempat kejadian sena

melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruhberhentiseorang tersangkadan memeriksatandapengenal

di lersangka;

d. melakukan penyilaan benda atau sural ;

e. mengambil sidik iaridan memotret seseorang

I memanggil seseorang u nluk ddengar dan dipe riksa sebag aite rsangka r

alau saKsl ;

g. mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam hubungannya den-

gan pemeriksaan perkara ,



tr menghentikan penyldikan set€lah mendapat petunjuk dari psnyidik
umum bahwa lidak todapat @kup buki atau p€risttuva tersehl bukan
merupakan tindak pfttana dan Selanjdnya melabl penyidik umum
memberhahukan hal tersebut. Kepada penuntut umum ,lersanoka
atau keluarganyai

i. mengadakan lindakan lain menurul hukum yang dapal d;pedarEgurE
iawabkan.

B AB VI

KETENTUAN PENUTUP

pasal 25

Dangan berlakunya Peratufan Daerah ini, maka peraluran Daerah Kotamadya
KularaiaNo. 10Tahun196l beserta dengan Peraturan Pelaksanaan nya yang

lainyang benenhngan dengan Peraiuran oaerah inidinyatakan tidak berlaku
E9l

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraluran Daerah iniseiauh menyangkut
Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanM olgh Walikotamadya
Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada langgaldiundanEkan dalam Lemba-
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ran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh

DEWAN PERWAKILAN FAKYAT
OAEFIAH TINGKAT II BANOA ACEH

. 
KETUA
DTO

=. H- SAYED ZAKARIA -=

Oiundangkan Dalam lombaran DaeEh
Kotamadya DaeEh-nngkat 11 B Aeh
Nomor.3lahun 1990 S€i  A Nomol
Tanggal16-31990

SEKRETAFIS KOOY'JOAEFiAH

DBS. T. SULAIMAN
NIP 010044451

Banda Aceh,2Mei1989

WALIKOTAMADYA KEPALA DAEFAH
TINGKAT tI BANDA ACEH

DTO

DRS. BAHAROEDDIN YAHYA

Oiehkan Dengan kePulus€n Mondaqri
T9l  I  -  2-  1990 No 973-21-os4

Direkio€tJende6
PeF€in|ah Umum dan Otdomi Oaeah
Dir€|<toar Pe'nbi.aan Perennlah
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