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LEMBAR.IN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2OOO

Scri B No. .]

PtrRATURAN DAERAH I{OTAMADYA DAERAH TINGKAT III}ANDA ACEI{
NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG TIEWAN

,. .gllglN RAHMAr rUHAN YANG MAHA EsAWALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BAND.A ACEII

Mengingar : I  UDdang-undang Nomoi 8 (Dt) tahLrn 1956 lenraD!:pcmbentukan Daerah OL.'oin K;i",k;; 
-;;::"

dat:rnr l_ingkurgrrr Daemh propinsi S,,,r,"i.:,^ ;i;;

Nomor 8

68



I .  lerulur:rrr M,jnleri D.rlatn NeBcri \ontor 4 l i trUrr
, '"", 

, . ' l ' ,nt fcr '-r ir lk pc,rrr:r i  Ncrcri si l i l  cJi
I  t f  : ! iun:rJ,r  l ,eDrrnntJh D-r( , r r l l -

6t)



10. Keputusan Menteri Dalan Negei Nomor
23'lahun1986 tentang Ketentuan unum Mengenar
Pegawai Negeri Sipil di LingkungaD Peneintah
Daerahjo. Keputusar Mettei Dalan Neg€D Nonor
4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negen
Sipil dr Lingkungar Pemerintah Daemb:

11. Keputusan Mented Dalalr Negerr Nonror 84 Tahun
l99i tentafg Bentuk Peratumn Daetah dan
Peraturan Daerah PenLbahan:

12- Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor l7l
Tahun 1997 tentang Prosedu Pengesahar Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retlibusr Daerah:

13. Keputusan Menteri Dalam Negeli Nomor l7'{
Tahur 1997 tentang PedomaD 'fata cara Pemullgumn
Retribusi Daerah;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeli Nonor I75
Tahun 1997 tentang pedoman Tata cara
Pemeriksaan di BidaDg Retribusi Daemh;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 19 tahun
1998 Tentang Ruang lingkup dan jenis-jenrs
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

Dcngan Persetuju:ln
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMAD\ A
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
TENTANC RETRIBUSI RUMAH POTO\G
HEWAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

prsal I

DalJrn l ,ejr ,Lrdn Daemh ini  ya, lg di l t  r Isru .renfan :
a Dzeral ,  ud:rrah Koirmadla Dreralr  l  i r rgk.rr  l l  Band:r

b- Penerintah Daerah adalab peDcrinrah Koranradya
DJcrrh t i  :kar I  Banda A.et I

h Waiib Rerflbusi adalah orang prrbadi auLr badan
yaDg Incnu rt pemturan perundaDg_Llndanuan
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rel busi dilvajibkan tlntuk melakukan pembayaran
retribusi;

i Masa fetribusi adalah sualu iarlgka waktu teftentu
yang ner-upalen batas waktlr bagi wajrb retribusi
urluk nenanfaalkan fasilitas runah pemotongan

j. SLLIat pendaftaran Objek Retribusi Daerah. yang
selanJutnya dapat disiDgkat SPdORD. adalah sumt
yang diglurakan oleh Wajib ReLribusi untuk
melaporkan objek letribusi dalr wajib reribusi
sebagai dasar penghitulgan dan penbayatal
retibusi yang terhutang menlrrut peratlrran
per undaug-undallgall retribusi daemh:

k. Surat ketetapan retfibusi daerah yeng selanjutnya
dapat disiDglct SKRD. adalah suatu surat l(eputusan
yang menentukan besar-nya jurnlah retribusi yang
terutang;

I Surat ketetapaD Retlibusi Daerah Ku.ang Bayar
Tambahan, yang selaqjutrrya dapat disingkar
SKRDKBT, adalah surat kepurusan yang
neneDlukan tambahan atas iumlah retribllsi yang
tclab diletapkan;

m. SuruI Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar yang
sclaniuhrya dapat disingkat SKRDLB. adalah surat
keputlrsan .,,ang nte entukar juDlah kelebihan
pcnrbayaran relnbusi karcna _iUnrlab litcdit rctfibusi
lebih besar daripada retriblrsi yang terutang xlau
tidak seharusDya terutang;
Sural l_agjhan Rctr;busr Daerah. yang selaniutrrya
dapal disiDgkat STRD. adalab sLrrar urruk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
cdnrinistrasi ber pa bunga dan atau deDda:
Sufiit I(epulusan Keberata adalah surat keplltusan
ltrs kebemlan terhadap SKRD alau dokunren lain
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yang.dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yangdiajukan oleh Wajib Retribusi:

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK REI.RIBUSI

pasal2

pas:l l3
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c. Pemeriksaan he\\'ar temak yarg dipoton-!

ldusus pada had-hali bcsar lslarll;
d. Penakaian tempat PeNotongan:
e Pelayanan Pengangl(utan daglns 

" 
! rrmr:

Porong.
(2) fidak termasuk objek retnbusi adalah pernclrks't!''

daging impor dan pclayanan rtrmah lotong )an:
dikelola oleh Perlisahaar Daerah dar piluk swas!a

Pasal4

Subiek Retlibusi adalah orang priLradi atau badan \an.

ncnggurukan fasilitas runah pobng lreNan rernak

BAB III
COLONGAN RETRIBUSI

Pasal5

Rcrfibusi Rumah Potong Hewan digolongLar sebagr
retriblrsijasa Lrsaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TI\G}iAT

PENGGUNAAN .'AS.-I

l l rs.r l6

Tingkat peDggLlnaan jasa diukur berdasarkan .ten'. 'i

pelayanaD dan jelis serta iumlah ternak \ang ak:' 1
drpotong

7l



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

pasal T

pada harga pasar

. BAB VI
STRUKTUR DAN BDSARNYA TARIF

pasal 8

(l) Struktur tarif rerribusi digolongkan be.dasarkan
Jenls pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(2) Besanrya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar
yang berlalu di Wilayah Daerah.

(3) Dalam hal tarifpasar yang berlaku sulir ditenukan.
naka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran
per satuan unit pelayanadjasa, yang merupakan
Jurntah Msur-unsur rarifyang meliputi :
a. Unsur biaya per satuan penyediaanjasa.
b. Unsur keuntungan yang dlkehendaki per saluan

jasa.
(4) Biaya sebagaihana dimaksud pada ayat (j) hurufa

rnelputl:
a. Biaya operasional Iangsung, yang meliputi biaya

betanJa prgawai termasuk pegawai tidak telap.
belaqja barang, belanja pemeliharuan. sewa
tanah dan bangunan, biaya tistrik. dan sernua oraya
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(5)

rutin/periodik lahnya yang berkaitao langsung
dcDgan penyediaan jasai

b Biaya tidak langsung. yang meliputi biaya
administrasi umum, dar biaya lainnya yaog
nrendukung penyediaan Jasai

c. Eiaya nlodal, yang berkaitan dengan tersedianya
aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjanska
menengah dafl panjang, yang meliputi angsuran dan
bunga pinjaman, nilai sewa lanab dan bangunan. dan
penyusutan aset;

d. B'aya-biaya lairnya yang bedrubungan dengan
penyedtaanjasa, seperti bunsa atas pinjaman ja'rgka

Pend€k
Keuntungan sebagai'nana dimaksud pada ayat (l) hu.uf
b ditetapkan dalam persentase tertertu da.i total biaya
sebagaimaDa dimaksud pada ayat (4) dan darimodal
Struktu. dan besaruya tarif sebagaimara diinaksud pada
ayat ( l),(2) dan (3) ditetapkan s€bagai berikut:

(6)

Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tad I

- Penerikraan Kesehatan
Temak sebelum dipotong

Sapi/Kerbau
Babi
Kambins/Domba

Rp.
Rp
RD

15.000/ekor
15.000/ekor
1.000/ekor

- Penreriksaan Hewan
Ternak potong pada ha.i-
Hari Besar Islanl (meuqans)

Sapi/Ke.bau Rp.35.000/ekor

- Pemeriksaar pemotongan
nnsgas diru al)  Dotons

unggas Rp. 100/eko.

Pemaka'an Kandang Srpi/Kerbau
Kambine/Do'nba

Rp.5.000/ekor/ba. i
RD. 500/ekor/hari

Sapi/Kerbau
Kambinp/Do'nba

Rp. 7 500/ekor
RD. 1.000/ekor

Pemakaian angkutan daging Sapi/ Ke.bau
Kambinq/Domba

Rp 2 500/ekor
RD. 500/ekor

l'erneriksaan daging yang
Berasal dari luardaerah

Sapi/ Ke.bau
Kambins/Domba

Rp.
Rp-

i50/Kg
350/Ks
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BAB VII
WILAYAI{ PEMUNGUTAN

pasal 9

Retribusi yang terutang djpungur di wilayah Daerah
tempat pelayanan penyediaan fasiliras runah
pemorongan hewan temak diberikan.

BAB VIII
MASA RXTRIBUSI DAN SAAT

RETR]BUSI TERI]TANG

pasal l0

Masa rerribusi untuk pemakaian kandang adalah
Jargka waklu lamalya I (satu, hari alau diterapkan lain
oren (epata Daerah.

pasrl l l

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkrnnla
JKKU atau dokumen lain yang dipersanralan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

pasal l2

17



BAII X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal l3

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 20% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yallg terutang atau kirrang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PDMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayara.n retribusi yang te tang harus dilunasi
sekaligus

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 (lima belas) harj se)ak
diterbitkannya SKRD atau dokuDen lain yang
dipersamakarL SKRDKBT dan STRD

(3) Tata cara pembayaran. penyetoran, tempat
penbayaran retribusi diatur dengan kepLrtusan
Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal l5

(l) Pengeluaran surat tegurar/peringatar/surat laiu
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
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penagihan retribusi dikeluarkan selelah 7 (tuJuh)
har sejak jatuh tenpo pembayaran.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ) dikeluarkan oteh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURT{NGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

posal l6

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan
keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan rehibusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi.

(3) Tata cara penguangan keringanan dan pemoeoasaD
retribusi diterapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KEDALTIWARSA PENAGIHAN

(l) Hak untuk
kedaluwarsa
(tiga) tahun

Pasal l7

melakukan penagihan retribusi,
setelah melampaui jangka waktu 3

terhitung sejak saat terutangnya
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( l )

(2)

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

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

retdbusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal I8

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah rctribusi terutang.
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalal
pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenru di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) adalah :

( t )
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a Men€rima, mencaf i ,  mengumpulkan dan menel i t i
keterangan atau laporaD berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan t€rsebut menjadi lengkap danjelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai omng Pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindakpidana retribusi daerah;

c Meminla Lelerangan dan bahan bukri  dar i  oranB
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di  bidang retr ibusidaerah;

d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokrmen lain berkenaan dengan tindak
pidana di  bidang retr ibusidae.ah;

e. Melakukan penggeledahan unhrk mendapatkan
bahan bukti pembukuan pencataran dan dokumeD-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas p€nyidikan tindak pidana di
bidang retr ibusi  daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melaEng seseorang
meninggalkan ruangan atau tempal pada saal
pem€riksaan sedang berlangsung dan memerrksa
identitas omng dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam hurufc

h. Memotret ses€orang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah:
Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tercangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancamn penyidikan tindak pidana di bidang
rctribusi daerah m€nulut hukum yang daPat

J'
k.

dipeft anggungjawabkan.
(3) Penyid;k sebagaimana dimaksld pada ayat ( l)

memberi tahukan dimulainya penyidikan dan
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menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut
Umurr. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentaDg
Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini k€tentuan yang
telah ada sebagai pelaksana Peraturan Daeiah Kotamadya
Daerah Tingkat II Banda Aceh Propinsi Daerah lstimewa
Aceh Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemotongan Hewan
dan Penjualan Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat
ll Banda Aceh s€fta Peratumn Daemh Perubahannya
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal2l

Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang
sebesar 5 oo ( l ima persen) dari  real isasi  penerimaan lang
disetorkan ke Kas Dae.ah yang pembagiannya ditetapkan
oleh K€pala Daemh.

P^s 122

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

Peraturan Daerah
diundangkan

Pasal 23

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setlap orang dapat nengetahuinya.
memerintahkaD pellgu1dangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalan kmbaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINCKAT II

DAERAHT]NCKATII BANDA ACEH
BANDA ACEH

KETUA,

CAP/Dto Cap/Dto

II. M. YUSUF ALI DRS. ZWKARI{AIN

Diundangkan dalam Lembaran Disahkan dengan Keputusan Menteri
Daerah Kota Banda Aceh. Dalam Negeii No. 974.21-1016
Tahun 2000 No.8 Seri B No. 3 Tanggal 16 September 1999
Tang9al 24 April 2000

Seketaris Daerah Kota.

Cap,Dto

DRS. IDRUS HAYAT
Pembina Tingkat I
NIP.010077380
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KODYA DATI II BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONC HEWAN

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang
No. ll Drt Tahun 1957 tentang Peratumn umum Pajak Daerah, dan
Undang-Undang No 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum
Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pajak dao Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undalg-undang
No.l8 Tahun 1997

Peraturan Daerai No.4 Tahun 1989 tentang pemotongan hewan
dan penjualan daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Acel'I
serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu, dipandang tidak sesuai lagl
dengan perkembangar keadaan dewasa ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas
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Pasal 3
Ayar (t)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6'
Cukupjelas

rasat I
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal l0
Cukupjelas

Pasal I I
Cukupjelas

Pasal l2
Cukupjelas

Pasal l l
Cukupjelas

Pasal 14
Cukupjelas
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ctrk pjetas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Ayat (  l )

Atasan-alasar yangjetas disini adatah mengemukakan dengan daraatau butr i  bahwa j  mtatr  rer ibusi  yanp lerura| |g alau rerr ib; \ i  lebi t l
.  oayar yang drtetapkan oteh pemeri  rah Daerah t idaR bena..

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat(4)
Yarg dimaks d dengan keadaan diluar Kekuasaannya adatah suatuke€daan yang redadi dituar kehendak/kekuasaan *rlri |.".,U*imisalnya karcna wajib retribusi sak'r arau terkena musibah bencana

Ayat (5)
Cukup. ielas

Ayar (6)
Kererr |uan ini  pertu dicanrurntan dengaD nrakc d agar saj ih rerr ibusio,r l .  mej€h rddrlan Leuaj iban Urrrrr(  rnernbrlar rerr ibusi  )a g tetahorrelap*a dengan dalr l  n)engajuka||  keberaran. sehirrssa daoaLarcegarr (e 'gangg,rn)a penerimaan Daeratr .
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Pasal 19
Cukupjelas

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal 2l
Cukupjelas

Pasal22
Cukupjelas

Pasal23
cukupjelas

Pasal 24
C kupjelas

Cukupjelas

Pasal26
Cukupjelas

Pasal27
Cukupjelas

Pasal 28
C kupjelas

Pasal 29
Cukt lpjelas

Pasal30
c kupjelas
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