
Nomor 9

LEMBAR{N DAIRAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2OOO

Seri B Nomor 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN T999

TtrNTANG

RETIIIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II

BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UIdaog-undang
nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Rektbusi DaemhJo Pcraturan Pemerintah nomor 20
tahun 1997 tentang Relribusi Daerah, maka
Pemluran Daerah yang nengatur tentang Retribusi
Daerah harus disesuaikan.

b. bahwa untuk uenindaklaniuti Undang-undang dan
Pemturan Pemerinrah sebagaimana tersebut pada
hurul a diatas dipandang perlu mengatur dan
nenetapkan kembali Pemtllran Daerah Kotamadya
Daeralr Tilgkat II Banda Aceh nomor 2 tahun ]990
tentang Retribusi tala tertib Terminal dan pangkalan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
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t0

dalan Bldan8 Lalu Lrntas Angkutan Jal^n kepada
Dasrah Tnrgkat I dan Daerah Tngkat II (Lentbaran
Negam Tahun 1990 Nonor 26, Tanbahan
Lembaran Negara Nomor 1410);
Peraturan PemeriDtah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
L€mbaran Negara Nomor 3529);
Peraturan Peme ntah Nonor 8 Tal'run 1995 tentang
penyemhan sebagian Urusan PemerintahaD kepada
26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 18. Tambahan
Lelnbaran Negara Nomor 3590)l
Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tenlang reiribusi Daerah (Lembaral Negara Tahun
r997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
l9g7 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negerj Nomor 23 Tahun
1986 tentang Ketentuan Unum mengenar PeDyidik
Pcgawai Negqi Sipil di Lhgkungan Pemerintah
Daefth jo Keplrtusan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 'l'ahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negerr
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Keputusan l.4enteri DalaDr Negeri Nonror 8:1 TahuD
1993 tertang Bentuk PeraluaD Daerah dan
Peratumn Daerah Perubahan:
Keputusan Menteri Perhubungan Nonor 11 tahun
1995 tentang Termrnal Transportasi Jalan:
Keputusan Menieri Dalan Negeri Nomor l7l
TahLrn 1997 t€ntang Prosedur Pengesahan Peratllran
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

l5

l6

1i.

t4

I  l .

9.
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17. Keputusan Menterr Dalam Negeri Nomor 174
Tabun 1997 tentaDg pedoman Tata cata pemLlngutar
RetribusiDaerah;

lE Keputusan Me[teri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang pedoman Tata cara
Pemeriksaan di Bidang Rerribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 tahun
1998 Tentang Ruang lingkup dan jenis_Jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat IL

DenBan Persctujunn
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

MEMfITUSKAN:

M€nefapkan: PtrRATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PasAI I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
a. Daerah adalal Kotamadya Daerah Tingkat Il Banda

b PeDeri[tah Daerai adalah Penerintah Kotamadva
Dae|"h Ti| lglar n Ba|lda Aceh;

c. Kepala Daerah adalah Walikotanadya Kepala
Daerah Tirgkat lI Banda Aceh;
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J.

k.

h.

f.

8.

d. Pcjabal adalah pegawai yaDg diberi tugas tcrLentlr
drbidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan
peruDdang-undangan daeEh yang berlaku;
Badan adalah suatu bentuk usaha yang mcliputi
Perseroan terbatas, perseroan konrandiler, perseroan
Iainnya, badan usaha Drilik negara atau daerah
dengan nama dan bent!* apapun, persekutuan.
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan. atau
organisasi ya||g sejenis. lembaga. darra pensiun.
bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnyal
Retribusi lasa usah.r rdalah relr ihu5r dlas jasa )arg
disediakan oleh Pemeintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip konersial karena pada
dasamya dapat pula disediakan oleh sektol swasta;
Retribusi Terninal yarg seladutnya dapat disebut
retflbusi adalah pembayaran atas pelayanan
perryediaan tenpat parkir untuk kendaraal
pcnumpang, bis unlum dan mobil barang. tenpat
kegiatan usaha. fasilitas lairulya di hngkungan
terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pcmerirtah Daemh. tidak temrasuk pelayanaD
pefon:
Walib Retribusi adalah orang p.ibadi yang mcnurut
peraturar peruDdang-undangaD retribusi diwaiitrl(an
untuk melakukan pembayaran retribusi;
Masa retribusi adalah suatu _iangka waktu tcrlcntu
yang merupakan batas waktu bagi wajib rctibusi
untuk memantaatkau pelayanan penyediaan lasilitas
ternrnali
Sul?t ketetapan retribusi daerah yang selad tn),a
dapat disingkat SKRD. adalah surai kepulusan yang
rnenenrukan besanrya jumlah relf ibusi \ang
terutang;
Surat Tagihar Retribusi Daerah. yang selanjutnya
dapat disirgkat STRD, adalah surat untuk
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nelakukao tagrbar retribusi dan atau sanksi
adninistrasi berupa bunga dan atau denda;

l. PemeriksaaD adalah serangkaian kegraEn un$k
Drencan, mengumpulkan dan Dengelola data dan
atau keteEtgan lainnya dalan Engka pengawasaD
(epatuhan pemenuhan kewaiiban retibusi
berdasarkarl peratumn perundang-undangan retrib si
oaerah;

m Penyidikan tindak pidala dibjdang rerribusi daerah
adclah serangkaian l indakan )ang di lakulan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipi l  yang seranJUrnya
drsebut peuyidik, untuk meDc:fl se a
mengumpdkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retdbusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

RETRIBUSI

pasal 2

oleh Pemennlah Daerah

Pas{l  3

(l) Objek Rerribusi adalah pelayanan peDyediaan
fasilitas yang meliputi :.
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a Penyediaan lempat parkir kendaraan
penumpatg, brs umuln dan mobil barang;

b- Penyediaan tempat kegiatan usaha;
c. Fasilitas lainnya di lingkungan teninal.

(2) Tidak termasuk obiek retribusi adalah pelayanan
peror dan penyediaan fasilitas terminal yang
dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalab orang pribadi atau badan yang
menggunakan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pas{l 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai rctribusi jasa

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Prsrt 6

Tingkal penggLrnaanIasa dihitung berdasarkan atas :
a. frekoensi keluar masuknya mobil angkutan unlum

dan mobil barang ke dan dai terminal;
b. .ienis kendaman dan tadf.
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BAA V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BDSARNYA TARIF

Pasal T

Prinsip dafl sasamn dalam penetapan stuktur dan
besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
seienis yanq beroperasi secara efisien darr berorientasi
paoa narga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

prs{l 8

(l) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan lenis
fasilitas, jenis kbndaraan, dar jangka waktu
Pemakaian;

(2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar
yang berlaku di Wilayah Daerah;

(3) Dalam hal tarifpasar yang berlaku sulit ditemukan,
naka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran
per satuan unit pelayaran/jasa, yang merupakan
jumlah unsur-unsur tari fyang meliputi :
a. Unsur biaya per satuan penyediaan j asa.
b-UDsur keuntungan yang dikehendaki persatuan

lasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa

meliputi :
a. Biaya operasional largsung, ya[g meliputi biaya

belanja pegawai temasuk pegawai tidak tetap.
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(5)

(6)

belania barang, belania pemelihar-aal. sewa
tanah dan banguna& biaya listrik, dan
semua biaya rutif/periodik laiDDya yang
berkaitan langsung dengan penyediaan iasa;

b. Biaya tidak langsung. yang neliputi biaya
administrasi umum, dan biaya lainnya yang
mendukung penyediaan jasa;

c- Biaya modal, yang berkaitan dengan
tersedialnya aktiva tetap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang, yang
meliputi angsumn dan bunga pinjaman, nilai
sewa lanah dan bangunan, dan penpsutan aset;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan
penyediaan jasa. sepelti bunga atas piniaman
Jrngka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditetapkan dalam p€$entase tertentu da
total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan dari modali
Struktu dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai
berikut .

Ukuran Fasilitas
Tarif

Penyediaan tempat
parkir kendaraan
penumpang, brs
unrunl dan nobil
barang

Angkutan Kota :
- Bis kota
- N4obrlpenumpang

Angkutan antar kota
- Bis besa.
- Bis kecil

Mobi lbamng:
- JBI s d 3000 Kg

j0o/.ekali mas k
200/sekalimasuk

700/sekal imasuk
400/sekal imasuk

500/sekal imasuk

Rp
Rp

RP
Rp

RD
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BAB \'II
TATA CARA DAN WILAYAH

PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon

sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pada saat
kendaraan memasuki termi'ral

'  Pasal l0

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah -

-  JBI300l s.d 7500 Kg
- JBI 7501K9 Keatas

Bis/Mobil barang yang
Mangkaldi  tennnrai
selama sjam s.d 24jam

Kendaraan lainnya:
- Roda empat
- Roda dua/tiga

Rp. 1.000/sekali nrasuk
Rp i 0oo/sekali nlasuk

Rp.5.000/bis/
Mobi lbaraDg

Rp.
Rp.

300/sekal imasuk
200/sekal imasrk

Pemakaian tempat
Usaha

P€makaian tempat
Terbuka urtuk usaha
Pemakaian gudarg

Rp. 400/M'/hari

Rp 600/M'?lhari

Pemakaian fasilitas
kinnya

Kamar ma'rdi
Kamar buang air besa.
Kamar buang air kecil
Pas terminal selain

Rp. 500/seka
Rp. 300/seka
Rp. 200/seka
Rp. 10o/seka

97



tell1paL pelayanar fasilitas terminal dlber&an

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal l1

(l) KupoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dipersamakan d€ngan SKRD;

(2) Bent!'k daD isi kupon diterapkan oleh Kepala
Daerah

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal l2

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktulya atau kurang membayar. dikenakan sanksi
administmsi berupa bunga sebesa 270 (dua peNen)
setiap bulan dari rekibusi yaDg terutarg afau kurang
dibayar dan ditagih dengan meDggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

PAsel l3

(l) Pembayaran rehibusi wajib dilunasi sekaligus di
nuka bagi setiap mobil penumpang, mobil brs.
,nobil barang serta kendaraan lainnya yang
menasuki terminal;
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(3)

(2) Pcmbal,aran retdbNi terminal dilakukarl di Kas
Daelah atau drtempat lail,I yang dituniuk sesuai
!\dl, lu )dng dltentulan dengan InengguniLan
SKRD
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk maka penerimaan ret busi terminal
harus disetor ke Kas Daerah s€lahbat-lambatnya I
x 24 jam atau dalam waktu yarg ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

(2)

(3)

( l )

Pasal l5

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengumngaD
keringanan dan pembebasan retribusi;

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 1,1

Pengeluaran surat reguran/pe.ingatan/ surar lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retdbusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh) hari  sejakjatuh
teftpo pembayaran.

BAB XII
PENGURANGAN, KtrRINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI
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(3)

(2) Pemberian pengurangan. kerilganan dan
pembebasan letribusi sebagai,rana dimaksuo paoa
ayat (l) dengan memperlurikan kemanDlran wajib
re(ibusi attara lain untuk mengangsur, karena
bencana alam dan kerusuhar;
Tata cam pengurangan ke.inganan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daemh_

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal l6

(1) Hak untuk melakukan penagil.En retribusi.
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutaDgnya
retflbusi, kecuali apabila wajib rehibusi melakukan
tindak pidana di bidang retibusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Sulat Teguran atau
b ada pengakuan utang rerribusi dari wajib

rchibusi baik langsung maupun tidak langsuDg.

BAB XIV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal l?

Setiap mobil angkutan unlum yang masuk ternrinal
dilarang ,reneruskan peialanaDnya sebelLlm
menycmhkal kupon retribusi ierninal kepada petugas
yang dituniuk.
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( l )

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasrl l8

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancfi pidana kurungan paling lanra 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empal)
kali junlah retribusi terutang;
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalah
pelalggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasrl 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tenenlu di lingkungan
Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus
sebagai pelyidik untuk nelakukan penyidikan
tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
a}?t (l) adalah :
a. Menerima, mencari- mengumpulkan dan

meneliti ketemngan atau laporan berkenaan
dcngaD tindak pidana di bidang relribusi dacrah
agar keterangan atau laporan telsebut nleniadi
llrngkap danjelas;

b MeDeliti. mencari dan mengumpulkan
keterangan fiengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

(2)

(1)

(2)
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o)

sebubungan den-qan lindak prdana retribLrsi

c. Mcminta keLerargau dan bahan bukti dari oraDg
pribadi atau badan sehlrbxngan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

d Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
lrndak pidana di bidang rcrf ibusi daerah:

e MelakLrkan penggeledahan unluk mendapatlen
lrahan bukti pembukuan pencatatan dan
dokumen-dokumen lair, serta nlelakukan
perrl i tuar terhadap bahrn buki terscbut:

L Meminta bartuan teiaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas pelryidikan tindak pidana di
bidang retdbusi daerah;

g- Men),uruh berheDti dan atau melalang seseorang
meninggalkan luangan atau tenpat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
meneriksa identitas olang daD atall dokuDreD
yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam
burule:

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
ti[dak pidana r€tribusi daerah;

i Menanggil orang untuk didengar ketelangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksr;

j. Menghentikanpenyidikan;
k Melakukan tindakan lain yang perlu unllrk

kelancaraD peDyrdikan tindak pidana di lridang
relribusi daerah nenurui hukun yaDg dapat
dipel1anggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
merryampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut
Unun\ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
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Undatg undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidam

BAB XVII
KETENTUAI\ PENUTUP

pasal20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan
yang telah ada sebagai pelaksana Penturan Daerah
Kltamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Retribusi Tata tertib Terminal dan Pangkalan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh serta
Pemturan Daerah Perubahannya dinyatrikan dicabut dan
tidak berlaku lagi

Pasal2l

Kepada petugas pemungut drberikan uang perangsang
sebesar 5 0/d {litna persen) dari realisasi penerimaan yang
disetorkan ke Kas Daerah yang pembagiannya ditetapkan
oleh Kepala Daemh.

Pasal22

Hal-hal yang b€lum cukup dialur dalam Peraturan Daerah
ini ,  sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daemh.

pasat 23

Peraturan Daerah lni nulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar set iap omng daPrt nrengetahuinya. nenlcf intahkrn
pengundangan Peratrmn Daelr:h ini dengan
penenrpatannya dalarr Lerrbaran Daerah Kotamrdya
Daerah Tingkat I l  Banda Aceh P.oPrnsi Daerah Istrmewa

Ditetapkan dr Banda Aceh
pada Tanggal 24 Februari 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II

BANDA ACEII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TTNGKAT II
BANDA ACEH

KETUA.

CaP/Dto

H. M. YUSUF ALI

Diundangkan dalaDr Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2000 No 9 Sei B No.4.
Tanggal 24 April 2000

Sekretads Daerah Kota,

Cap/Dto

DRS, IDRUS HAYAT
Pembina Tingkat I
NrP.010077i80

CaP/Dto

DRS. ZULKARNAIN

D;sahkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri No 974.21- l0l6
Tanggal 16 SepteDrber 1999
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KODYA DATI II BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHTJN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

(MUM
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dengan segala peraturan perubaharuya telah dicabut pemuDgutan
Retribusjrya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
pemftran daemh ini- Dengan adanya peDgertian istilah dimaksud
untuk mencegah timbulnya salah tafsir. salah pengertian dan
kenncuan dalam memalumi dan nr€laksanakan pasal-pasal yang
bersangkutan sehingga Wajib Retribusi Terminal dan Aparatur
dalam melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya dapat
berjalan dengan lancar dan akhimya dapat dicapai tertib
administrasi-
Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung
pengertian yang baku dan tehnik dalam bidang Retribusi Terminal.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Ayat ( l)

Hu.uf a
Te.masuk didalam ayat ini KendaEan t idak bermesin arau
Kendaraan lainnya yang dipersamakan baik yang diperunruk
sebagai keperluan p.ibadi maupun uniuk umum.

Hurul b
Tempat kegiatan usaha dapat berupa usaha jasa. rjsaha
dagang. usaha sosial dan usaha lainnya yarg dllakukan
dalanl Komplek TelmiDal baik dalam areal terbuka
naupuD dalaN rua[g tertutup

Huruf c
Cukupjelas

A)€t (2)
Cukupielas
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Pasal ,l

CLrkupjelas

Pasal 5
Cul(upjelas.

Pasal 6
Huruf a

Temasuk dalam pergertian ini kendaraan-kendaraan yang
dimaksud dalan Pasal 3 ayat (1) lruruf a

lluruf b
Cukupjelas

Pasal 7
Crkup jelas

Pasal 8
Ayat ( l)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

CukupJelas
Ayal (4)

Huruf a-
Cukupjelas-

Hur uI b
Cukupjelas

Huruf c
CukupJelas

Huruf d
Cukupjelas-

Ayat (5)
Cukupjelas-

Ayat (6)
Cukup.ielas
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Pasal 9
Ayat (1)

CukupieLas-
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal l1
Ayat ( 1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal l3
Ayat ( l)

Cukupjelas.
Ayar (2)

Yang dimaksud ditempat lain dalam ayat ini adalah
BendaharawaD khusus penerima atau para petugas Dinas LLAJ
yang dilunjuk pada masirg-masmg terminal

Ayar (3)
Cukupjelas.

Pasal 14
Ayat ( 1)

Cukup ielas
Ayat (2)

Cuknpjelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal l5
Ayal ( l)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas.
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16
Ayat ( l)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Cukup.ielas.

Pasal l7
Cukupjelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas.

Pasal l9
Ayat ( l)

Penyidik dibidang Retnbusi Daerah adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil teftentu dilingkungan Pemerinhh Daerah yang
diangkat oleh Menteri Kehaklman atau sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang ber-laku
Penyidlk dibrdang Relribus' Daerah dilaksanakan menuut
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nonor 8 Tahun
l98l tentarg Hukum Acam Pidana dan peraturan
pelaksanaannya

Ayat (2)
Huruf a

Cukuplelas
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Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas.

I-Iur uF d
Cukup ielas.

Huruf e
Cukupjelas-

Huruf f
Cukupjelas.

Huruf g
Cukup.ielas.

Huruf h
Cukupjelas-

Huruf i
Cukupjelas.

Huruf j
Cukup.ielas

IlLrruf k
Cukup ielas.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 20
Cukupielas.

Pasal 2l
. Cukupjelas

Pasal 22
Cukup.ielas.

Pasal 23
Cukupjelas
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