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PERATURANDAER.H KOTATUAL
NOMOR 0$. TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK AT/1: TANAH DAN BANGUNAN

DENGANRAHMATTU:··1ANYANG MAHA ESA

WALIKOTATUAL,

a. bahwa beradasarkan Pasa' 2 ayat (2) huruf k Undang-L r 9 or
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi I •••crah, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan seb.._- i salah satu
jenis Pajak Kota;

b. bahwa sesuai ketentuan asal 95 ayat (1) Undanq-Und.nq Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertlmbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah Kot2 Tual tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetspan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1957 tenta~ Pemben~ukan Daerah
Swatantra Tingkat II dalam Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

3. Undang-Undang Nomor £ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 3:~J9);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pe:t,':1[[an Pajak
dengan Surat Paksa (Le .ibaran Negara Republik InG')I\~slu Ta n
1997, Nomor 42, Tambz J an Lembaran Negara Repv'\ii[:,)ndo esia
Nomor 3686) sebagaimc .a telah diubaha dengan U.r'~ ng-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 C-cmbaran Negara Tahun 200)/ r<omor 129,
Tambahan Lembaran Ne . -a Nomor 3987);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 )2 tentan Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik lndone '] Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ,:onesia Ne .ior 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2C' 3 tentanc Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ,:onesia Ne tor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t ..ntanq Per .ndaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonr _:a Tahur 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik J .Jonesia Ne nor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ter 3ng Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lem r2 Neqe J Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembar • Negara .epublik Indonesia
Nomor 4319);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tc . '~ng Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keu. ;an Nega (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Ne .or 66, nbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 440; );

10. Undang-Undang Nomoi 25 Tahun zc ~4 tentang S;stem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Ne cara Repul ": Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lemba .an Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200<- tentang r emerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor.esia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak'ur dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang P2merintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nu or 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kntang Perimbangan
Keuangan anta ra Pemerintah Pusit dan P.roerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indon ::.sia Tahur 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia tornor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun :2 07 tentar.; Pembentukan Kota
Tual di Provinsi Maluku (Lembaran f\ ~gara Rep' ,'J'ik Indonesia Tahun
2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran IJegara NOIior 4747);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ~.)09 tentai ,; Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara .tepublik I "'onesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran f\ _ora Repi :1<Indonesia Nomor
5049);
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dan Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Negara Repub . Indonesia
Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negc.1 Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2C 3 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat ' erah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran D .:ah Tahun
2008 Nomor 02, Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang .\:bentukan
Organsasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lemt :an Daerah
Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2C '3 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Te ,tS Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, seri D);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang F ~rlbentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah ahun 2008
Nomor 04, Seri D);

21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang J~~ok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun ,; J09 Nomor
03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG BEA PERor.;: AN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BA B I
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan perangkat Kota Tual sc'J3gai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Kota Tual;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tual;

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota;

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual;

6. Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut v ;3k adalah
pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan;

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan a-· I,' peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau b. unan oleh
orang pribadi atau badan;
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8. Ha;';: atas Tanah dan/ atau Bangunan - dalah hak atas tanah, termasuk hak
penoelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
u Ijang bidang pertanahan dan bangunan;

9. B-jan adalah sekumpulan orang dan/ ata I modal yang merupakan kesatuan, baik
yc IQ melakukan usaha maupun yang tidak r elakukan usaha yang meliputi perseroan
te,batas, persercan komanditer, perseroan I:.: 'nnva, badan usaha milik negara CBUMN)
ateu badan uszha milik daerah CBUMD)d.riqan nama dan dalam bentuk apapun,
firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, perse'artuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
rrussa, orqanlsesi sosial politik, atau orqancast yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya;

10.S'1,at Pemberitahuan Pajak Daerah, yang s-:i3njutnya disingkat SPTPD, adalah surat
y~'19 oleh Wc)b Pajak digunakan untu! ~ melaporkan penghitungan dan/ atau
pc.nbayaran pa:- k, objek pajak dan/ atau '. .ikan objek pajak, dan/ atau harta dan
kc .vajiban ses '::i dengan ketentuan per; .uran perundang-undangan perpajakan
dz erah:

11.St::-at Setoran Pajak Daerah, yang sek -t~utnya disingkat SSPD, adalah bukti
pcrnbavaran at:"j penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
fo rnulir atau tzlah dilakukan dengan ea-a lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk o/eh Kepa/a Daerah.

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
acatah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jum/ah kekurangan pem '-'yaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

16.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan taqihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

17.Svrat Keputusa-i Pembetulan adalah surat !:eputusan yang membetulkan kesalahan
tdls, kesalahan hitung, dan/ atau kekelir :n dalam penerapan ketentuan tertentu
d,-'am peraturan perundang-undangan perp: ;akan daerah yang terdapat dalam Surat
P<, beritahuan i ajak Terutang, Surat Ketetc:;an Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
o crah Kurang Layar, Surat Ketetapan Paja': Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
K_tetapan Pajc,': Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
T0]ihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Perr,:)2tulan,atau Surat Keputusan Keberatan.

18.S.J:-atKeputusr Keberatan adalah surat ! .putusan atas keberatan terhadap Surat
P.rnberttahuan i)ajak Terutang, Surat Ketet ,Jan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
C(.; erah Kuranc ..avar, Surat Ketetapan Pal ', Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
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Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan f jak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak :~2tiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

19. Putusan Banding adaiah putusan badan peradilan p~,~...k atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan 1'ang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Bandinq adalah upava hukum yang dapat dilakukan C· :1 Wajib Pajak atau penanggung
pcjak terhadap suatu keputusan yang dapat diajuka:. 03nding, berdasarkan peraturan
perundanq-undanqan perpajakan yang berlaku.

21. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilc' .ikan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihar pajak atau terhadap keputusan
Y2ng dapat diajukan Q'Jgatan berdasarkan peraturan : ::rundang-undangan;

22. Pe.nenksaan adalah serangkaian kegiatan men, .impun dan mengolah data,
kE:::::rangan, dan/ at 'U bukti yang dilaksanakan .cara objektif dan profesional
b.rdasarkan suatu s.andar pemeriksaan untuk .mquji kepatuhan pemenuhan
ke.vajban perpajakan daerah dan retribusi dan/ ata untuk tujuan lain dalam rangka
ITa .'aksanakan ketentuan peraturan perundang-un :lgan perpajakan daerah dan
retribusl daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daeral. dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk rnencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana d. bidang perpajakan daerah dan
retribusl yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
r AMA, OBJEK DAN SUBJE r·(tJAK

Pasal2
Dengan nama Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Pasal3
1) Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebeiatmana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Pemindahan hak karena:

a) Jual beli;
b) Tukar menukar;
c) Hibah;
d) Hibah wasiat;
e) Waris;
f) Pemasukan dal m perseroan atau badan huku-. bn;
g) Pemisahan hak vanq mengakibatkan peralihan;
h) Penunjukan peubeli dalam lelang;
[) Pelaksanaan pv.usan hakim yang mempunyai : :' .uatan hukum tetap;
j) Penggabungar usaha;
k) Peleburan usa' ,];
I) Pemekaran U5~ ~la; atau
m) Hadiah.



b. Pembertan hak baru l.arena:
a) Kelanjutan pelep- san hak; atau
b) Di luar pelepasan hek.

3) Hak atas tanah sebaqair.iana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Hak milik;
b. Hak guna usaha;
c. Hak guna bangunan;
d. Hak pakai;
e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. Hak p ngelolaan.

4) Objek P2j3k yang tidak c':;:.enakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:
a. Perwal ilan diplomati : dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Neg~ra untuk pen' =ienggaraan pemerintahan dan/ atau untuk petaksanar:

pembanqunan guna I:·~pentingan umum;
c. Baden atau perwaki "':i-j lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturz

Men~e:-i Keuangan denqan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukc
keqietan lain di luar f ..mgsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Oranq pribadi atau Esdan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum Ie.:·,
dencan tidak adanya perubahan nama;

e. Ora Q pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. Oranj pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal4
1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/

atau Bangunan.
2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/

atau Bangunan.

BAB III
DASAR PENGE I!..AN, TARIF,DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

PasalS
1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hat :

a. Jual beli adalah harga transaksi;
b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
c. Hibah adalah nilai pesar:
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. Waris adalah ni/a; pasar;
f. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. Pern.sahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. Pera~a)an hak karer.a pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuata

huku tetap adalah r:!ai pasar;
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nil .'

paser:
j. Pernberian hak baru z(:astanah di luar pelepasan hak adalah ni/ai pasar;
k. Pen~]abungan usar adalah nilai pasar;
I. PelE:'uran usaha ad 'eh nilai pasar;
m. Pen t,aran usaha a - 'ah nilai pasar;
n. Hac 11 adalah nilai ~: sar: dan/ atau
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o. Penunjukan pembeli dalam lelan; adalah harga transaksi yang tercantur Ja!am
risalah lelang.

3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .iruf a
sampai dengan huruf n tidak di '~etahui atau lebih rendah daripada NJC yang
digunakan dalam pengenaan Pa~?;k Bumi dan Bangunan pada tahun te '~':Hnya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Ban ':lan.

4) Dalarn hal NJOP Pajak Bumi dan Eangunan sebagaimana dimaksud pada ,'ct (3)
belurn ditetapkan pada saat terur.nonva BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Be .;unan
dap t didasarkan pada Surat Keteranqan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

5) Sura" Keterangan NJOP Pajak Burnt dan Bangunan sebagaimana dirnaks: ! pada
ayat (4) adalah bersifat sementara.

6) Surst Keterangan NJOP Pajak Bt.;rni dan Bangunan sebagaimana dlmaksi ' pada
ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwr;'!g di
kota 'ang bersangkutan

7) Be5'-~nya Nilai Perolehan Obje Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan '. 23ar
Rp.f ';.000.000,00 (enam puluh jut ; rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pa~31'Tidak Kena Pajak untuk perolehan ha! - -ena
wari::: atau hibah wasiat yang ditertrna orang pribadi yang masih dalam ht
kelu:rga sedarah dalam garis ketc-unan lurus satu derajat ke atas atau san,
ke bawan dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, ditetapkan
Rp.300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah).

'lgan
~3jat
c:sar

Pasal6
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lirna persen).

Pasal7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebac r. rnana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksuc' dalam
Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kent Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal8
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/ atau Be : ;Junan
berada.

BABV
SAAT P JAK TERUTANG

~"'asal9
1) Saat te"'~angnya pajak ditetapkan ur .ik:

a. Jual ~21iadalah sejak tanggal dibc t dan ditandatanganinya akta;
b. Tuk "-menukar adalah sejak tangc 11 dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. Hibr ' 1 adalah sejak tanggal dibua oan ditandatanganinya akta;
d. Hibz '1 wasiat adalah sejak tangga dibuat dan ditandatanganinya akta;
e. Wa:'j adalah sejak tanggal yang ~ersanqkutan mendaftarkan peralihan hi ',';J ke

kan.or bidang pertanahan;



8

f. Pemasukan dalam - erseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan dltandatz: ganinya akta;

g. Pemisahan hak yar.2 mengakibatkan pera.ihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya ata:

h. Putusan hakim adale :-1 sejak tanggal putusa I pangadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

i. Pemberian hak baru etas Tanah sebagai ke: njutan dari pelepasan hak adalah sejak
tanggal diterbltkann, 'a surat keputusan perr.~erian hak;

j. Pemberian hak baru d: luar pelepasan hak c:jalah sejak tanggal diterbitkannya surat
keputusan pernbena: hak;

k. Penggabungan usah . adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
I. Peleburan usaha adz 'sh sejak tanggal dlbue ~dan ditandatanganinya akta;
m. Pemekaran usaha ac ./ah sejak tanggal ditx. t dan ditandatanganinya akta;
n. Hadiah adalah sejak ~'::nggaldibuat dan ditc «iatanqaninya akta; dan
o. Lelang adalah sejak . ':lggal penunjukkan p nenanq lelang.

2) Pajak yang terutang he. .rs dilunasi pada saat ',~Ijadinya perolehan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BABVI
t'ETENTUAN BAGI ; :JABAT

Pasall0
1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris hanya epat menandatangani akta pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sete.ah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak berupa SSPD.

2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat rnelakukan pendaftaran Hak atas Tanah
atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasall1
1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara melaporkan pembuatan akta tau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/ atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturen Kepala Daerah.

Pasal12
1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan ker sla kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara, yang meLnggar ketentuan sebe jairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dan ayat (2) dikena' ,-n sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,OO
(tujuh juta lima ratus rit rupia h) untuk setiap etanqqaran,

2) Pejabat Pembuat Akta -:~nahl Notaris dan ker -.~akantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang me· ~ggar ketentuan seb: jaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dikenakan sanksi 2 +ntnlstratlt berupa dr..ida sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) .iotuk setiap laporan.
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3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melange-::r ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi ~.':::suaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYA _"~N, DAN PENELITIAN

Pasal13
1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terut .:lg dengan tidak mendasarkan pada

adanya SKPD.
2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ;Jada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.
3) SSPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga rnerupakan SPTPD.
4) SSPDsebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dts --ilpaikankepada Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilak: '~3n penelitian.

Pasal14
1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukar sekaliqus atau lunas.
2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan d Kas Daerah atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, u .uran, tata cara pembayaran dan

penyampaian SSPDserta penelitian SSPDsebaqcmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal15
1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah

dapat menerbitkan:
a. SKPDKBapabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar;
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru danl atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkannya SKPDKB.

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB.

3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBTsebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, l.ecuah Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VIII
PEN A G I H J. r~

Pasal16
1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPDapabila:

a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibavz:
b. Dari hasil pemeriksaan SSPDterdapat kekure .jan pembayaran sebagai akibat sa/ah

tulis dan/ atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi be ,j;la bunga dan atau denda.



2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebaqa:
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah denqan sanksi admi:
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (li
saat terutangnya pajak.

3) Ketentuan lebih lanjut rnenccnai bentuk, isl, dan tata care
sebagaimana dimaksud pada aet (1) ditetapkan dengan Peratur

Pasal17
1) SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surct Keputusan Pembetulan, Surat

dan Putusan Banding, yang menvebabkan jumlah pajak yang hat
merupakan dasar penagihan pcjak dan harus dilunasi dalam jan;
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

2) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STF
Pembetulan, Surat Keputusan I'eberaten dan Putusan Banding y
dibayar oleh Wajib Pajak pada aktunya, dapat ditagih dengan S

3) Penagihan pajak dengan Sura'. Faksa dilaksanakan berdasarka
yang berlaku.

10

.:na dimaksud pada
trasl berupa bunga
J belas) bulan sejak

penvampalan STPD
Kepala Daerah.

outusan Keberatan,
.:;dibayar bertambah

,-.1 waktu paling lama

), Surat Keputusan
:: tidak atau kurang

Paksa.
.rundanq-undanqan

BABIX
PENGURANGAN

Pasal18
1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat rnemberlkr n pengurangan pajak

yang terutang kepada Wajib Pzjak karena:
a. Kondisi tertentu Wajib Paja': yang ada hubungannya dengan (')jek pajak, atau
b. Kondisi tertentu Wajib Paja:-yang ada hubungannya dengan :-:=babakibat tertentu,

atau
c. Tanah dan/ atau bangunan digunakan untuk kepentingan soslal atau pendidikan

yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang

sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Perature: Kepala Daerah.

BABX
KEBERATf~N, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama
Keberatan

Pasal19
1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepal< Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN.

2) Keberatan diajukan secara te tuhs dalam Bahasa Indonesia dl, .~an mengemukakan
jumlah pajak yang terutang r:.enurut perhitungan Wajib Pajak " sertai alasan-alasan
yang jelas.

3) Keberatan harus diajukan dale-n jangka waktu paling lama 3 (U
surat sebagaimana dimaksud I .sda ayat (1), kecuali Wajib Pa'
bahwa jangka waktu itu tidak (:cpat dipenuhi karena keadaan d'

bulan sejak tanggal
dapat menunjukkan
: kekuasaannya.
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4) Wajib Pajak yang mengajukan keberaten wajib melunasi paje . yang masih harus
dibayar paling sedikit sejumlah yang te:3h disetujui Wajib PajaL dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

5) Keberatan yang tidak memenuhi persva.aten sebagaimana dimc':sud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianqqap sebagai Surat Keberz an, sehingga tidak
dipertimbangkan.

6i Tanda penerimaan Surat Keberatan van; diberikan oleh Kepala )aerah atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui ,)5 tercatat menjadi
tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentinga , Wajib Pajak.

7) I\pabila diminta oleh Wajib Pajak untuk kc•..erluan pengajuan kebe atan, Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk wajib rnernberlkan keterangan secar tertulis hat hat yang
menjadi dasar pengenaan pajak.

Pas '20
1) Kepala Daerah dalam jangka waktu pal :.g lama 12 (duabelas) '../J~ansejak tanggal

Surat Keberatan diterima, harus member; l.euputusan atas kebera .1 yang diajukan.
2) Sebelum surat keputusan sebagaimana aimaksud pada ayat (.) diterbitkan, Wajib

ajak dapat menyampaikan alasan tambz 'ian atau penjelasan tert :;s.
3) Keputusan Kepala Daerah atas keberat..n dapat berupa mener.. a seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutan .
4) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnc'csud pada ayat (1) tet.h lewat dan Kepala

Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dlajuka-i tersebut dianggap
dikabulkan.

Bagiar. Kedua
Ba .ding

Pasal21
1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak

terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterima keputusan yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan
tersebut.

3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mcbavar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pas-=f22
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabc'kan sebagian atau
se'uruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibc·yarkansebagaimana
o: .iaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dlkernbati'.an dengan ditambah irr 'Ja!anbunga sebesar
2(:J (dua persen) sebulan untuk paling lama 7.~ (dua puluh empat) bL'10.

Bagiac r:etiga
Gur ·....n

Pa~' (23
1· Gugatan diajukan secara tertulis dalam E 'iasa Indonesia kepada "c 19adilan Pajak.
2 Janqka waktu untuk mengajukan gug :0 terhadap pelaksa . l\ penagihan pajak

adalah 14 (empatbelas) hari sejak tangg penagihan.
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3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiqapuluh) hari
keputusan yang digugat.

4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) d::l ayat (3) tidak me
waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi kare 3 keadaan di luar keki

5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
(empatbelas) hari terhitung sejak berakhirna keadaan di luar kel

6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputc
Surat Gugatan.

Pasa!24
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanz 3n banding dan gug
diatur lain dalam Peraturan Daerah ini r'Iaksanakan sesuai
perundang-undangan.

lain selain gugatan
.jak tanggal diterima

)kat apabila jangka
saan penggugat.
at (4) adalah 14
:saan penggugat.
,1 diajukan 1 (satu)

. '11 sepanjang tidak
.tentuan peraturan

BAB;~!
PEMBETULAN,PEMBATALAN,r ::'IGURANGANKEf ',',PAN,

DAN PENGHAPUSANATAU PENGU ·.~~~ANSANKSI AI) ,JISTRASI

PasaE25
1) Atas permohonan Wajib Pajak atau kz rena jabatannya, K '31a Daerah dapat

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau ~ :PDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis danl atau kesalaha hitung dan/ atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertent dalam peraturan erundanq-undanqan
perpajakan Daerah.

2) Kepala Daerah dapat:
a. Mengurangkan atau menghapuskan san'tsi administratif berut a bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundanq-cndanqan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhlla'an Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya; dan

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDlB yang tidak benar.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dae 'UI •

BAB XII
PENGEMBALIANKELEBIHAN PE 6AYARAN DAN PE~, " :lKSAAN

Pasal26
1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat rnen. .ukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah.
1) Kepa/a Daerah dalam jangka waktu paling lema 12 (dua belas) bl' . 1 sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pemt ::;yaran pajak sebaqa na dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan keputusan.

2) Kepala Daerah setelah melakukan pernenks- an menerbitkan:
a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibz tar ternyata lebih bes daripada jum/ah

pajak yang terutang atau dilakukan perroavaran pajak yang t. ':seharusnya
terutang;

b. SKPDN, apabi/a jum/ah pajak yang L .oavar sama dengar ~'.lm'ah pajak yang
terutang
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3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembcilian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal27
1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis

kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
a. nama dan ala mat Wajib Pajak;
b. masa pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas.

2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung
atau melalui pas tercatat.

3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pas tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal28
1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/

atau pemeriksaan lapangan.

BAB XIII
KEDAlUWARSA

Pasal29
1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu

5 (ltrna) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
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5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagair :3ila dimaksud pada ayat (2) huruf b
capat diketahui dari pengajuan permohonan a ]~uran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BABXIV
KETENTUAN KHU~'J5

Pasal30
1) S-:tiap Pejabat dilarang memberitahukan kepacs pihak lain segala sesuatu yang

c ':~etahui atau diberitahukan kepadanya oleh W2j'j Pajak dalam rangka jabatan atau
r ekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

2) t.aranqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
7::.\)g ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mern' antu dalam pelaksanaan ketentuan
r eraturan perundang-undangan perpajakan Daer; '1.

3) l ':~ecualikan dari ketentuan sebagaimana dirnaksr i pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
(.. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak seba'~:' saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan;
t. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keteranqan kepada pihak lain yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenanq memberi izin tertulis kepada

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) den tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentanq Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. .

5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalarn perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bukti tertulls dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta tersebut.

BABXV
KETENTUAN PIDt ~ A

Pasal31
1) \'/ajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
~ehingga merugikan keuangan Daerah dapat dip:jana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda pa!::1Qbanyak 2 (dua) kali jumlah pajak
:ang terutang.

2) '!ajib Pajak yang dengan sengaja tidak menvenpalkan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melamt.kan keterangan yang tidak benar
~~c:hinggamerugikan keuangan daerah dapat di; ldana dengan pidana penjara paling
-:ma 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paln.j banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
".::mgterutang.

3) I indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat :)) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
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P. :;al 32
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerz.i sebagaimana dirr .sud dalam Pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah rne'arnpaui jangka wak: 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak.

P. :;3133
1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunju': oleh Kepala Daera' ~'ang karena kealpaannya

tidak memenuhi kewajiban merahaslal.sn hal sebagaimanc ~imaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2), dipidana denqan pidana kurungan ::ng lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp.4.000.000,OO(empat juta rup: '1).

2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk o!eh Kepala Daerah ::;ng dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseoranq yang menye 'bkan tidak dipenuhinya
kewajiban Pejabat sebagaimana dtma..sud dalam Pasal ~ ayat (1) dan ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan palir.; lama 2 (dua) tahu :..taudenda paling banyak
Rp.10.000.000,OO(sepuluh juta rupiah).

3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebaoatrnana dimaksuc
hanya dilakukan atas pengaduan crane yang kerahasiannyc

4) Tuntutan pidana sebagaimana dirnaks .id pada ayat (1) d
sifatnya adalah menyangkut kepenttnc zn pribadi seseoran
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

-da ayat (1) dan ayat (2)
'::mggar.
ayat (2) sesuai dengan

ctau Badan selaku Wajib

P""sa134
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 31 ayat (1) --'=m ayat (2) dan Pasal 33
ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara. '

(,J3 XVI
PENYIDIKAN

P sal3S
1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan "emerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan pc.iyidlkan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pcjabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat ok.h pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cjalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti l.eteranqan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaka I Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan menqumpu'kan keterangan me ;enai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuaten yang dilakukan ~ 'urounqan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan b ,"Ji dari orang pribe ' atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang per;' sjakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-ce uan, dan dokurne ':okumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang per, ajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan unti mendapatkan 'tan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokun _'1 lain, serta mE rkan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang ber.anqsunq dan memeriksa identitas orang
dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

b. Memo~ret seseorang yang berkaitan deng::.i tindak pidana perpajakan Daerah;
a. Mema:lggil orang untuk didengar ketera..jannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
b. Meng!-Ientikan penyidikan;
c. Melakukan tindakan lain yang perlu untu': kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah menurut huku ,I yang bertanggung jawab.
4) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyernpalkan hasil pehyidikannya kepa,!3 Penuntut Umum melalui penyidik
Pejabat P~:n5i Negara Republik Indonesia, ses id dengan ketentuan yang diatur dalam
Undanq-L'ndanq Hukum Acara Pidana.

BAB XV:"!
KETENTUAN P':\,;UTUP

Pasal35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dc.igan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tua\.

Diundangkan di Tual
Pada tanggal, S{ Januari 2011


