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TAHUN:1989
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PERATUBAN DAEBAH
KOTA MADYA OAEMH TINGKAT II BANOA ACEII

NOMOR:6Tahunl987
TENTANG

RETRIBUSI RIOUSALURAN AIR OALAM KOTAMAOYA DAERAH

NNGKAT II BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAUKOTAI\,IAOYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAACEH

Menlmbang bahwa dalarn rangka meningkatkan pelayanan kepqda
rnasyarakat dan menambah Psrdapatan Daerah guna

membhyai pengadaan/perawatan Riol/SaluGn alrdalam
Kgtamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh, dipgndang
pedu mengadakan penggalhn sumber-sumb€r pen-

dapatan asli Daerah, terutama dari sgldor pelalarEn

urusan rlol/saluran aifi

bahra unfuk maksud tersebut p€rlu menetapkan dalam
suat0 P€Gturdn Oaerah.

UrdarE-undang No. I (Ort) tahun 1 956 tentang Pemben-Mengingat



tuh€n oaerah Otaoom Kota-kota be6ar dalam lingku-
ngan Daemh Propinsi Sumatera Utara yo. Peraturan
Pemerintah No 5 tahun 1983 tentang Perubahan batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh;

2 Undang-undang No. 12 (Drt) tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retdbusi Daerah;

3- Undang-undahg No.5 tahun lg74tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;

4 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun l9g7 tentang
Penyeralran Sebagiah urusan Pemerintahan dibidang
Pekerlaah umum kepada Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No- 14 tahun 1974 ten-
tang b€ntuk Peiaru€n Daerah;

6. Peraturan Daerah Kohpraja Kutaraja No 1 tahun 1963
terakhir dirobah dengan Peraturan Daerdh Kotamadya
Daemh Tingkat ll Banda Aceh No l tahun 1976tentang
Membangun, Memperbaiki dan membongkar Ba'
ngunan-bangunan dalam Kotamadya Banda Aceh;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Barda
Aceh No. 2 tahun 1988 tentang Kebetslhan dan Kein-
dahan dalam Kotamadya Oaeralr Tingkatll BandaAcehi

Oengan Persetuluan Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Barda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUBAN DAERAH KOTAMAoYA DAEMH TINGKAT ll
BANOA ACEH TENTANG RETEIBUSI RIOUSALURAN AIR
DALAM KOTAMADYA OAEBAH TINGKAT II BANDA ACEH.
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BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Clalam Peraturan Daerah ffi lEigdlntddd dengan :

a. walikotamadlra Kepala D6€rdh sdalah walikotdttadya Kspals Daerdh
Tingkat ll banda Aceh.

b. D|m€ Perdapatan Daerah dahh DlrEs Perdapatan Dasrah Kotantadya
Daerah Tinkat ll Barda Aceh.

c Bar€unah adalah bangunan+qngunan y?ng mombentuk nangan tenutup
sduruh arau sebaghn, be36tui bangun€n+anguianlsin )ang bed Jbung8n
dengan bangunan itui

d. Bangunan Kelas | (RuF€h ringgal bhs) addah tdtgu|tanFng dfen.
canakan atau dlgunakan atau dlmaksudkan atau disesualkan bagl petun'
tukan penghunhn tlnggal dan tennasuk rumah gardeng, tetapl bul€n flar:

e. Bangunan lGlas ll (Rumah tlnggal lua. bhsa) sqahh bngunan rurnah
tinggal yang bul€n .n€rupekan rurnah 98.!d€.tg yang dircncanakan atau
diseguaikan bqgi p€rurnukan p€nghunhn letih dari 9atu rumah langga 0dr)
atau bangumn atau baglan darl bangunan yang bukan darl Kas I dlgunakan
atau dimaksud, digssuaikan atau dhencanakan begl perunfiukan tempat
tlnggal (Habltation) tnanush termasuk gedung pe*umpuhn/pqtemuan
lingkungan perurnahan, rudrah p€nglnapen dan rumah tumpangan, hotel
dan sebglan dari bangumn ysng m$dap€t sJrat lrn "Perhgtdatf' dad

lrang benvEjlb;

t. B€ngurEn Kdas lll (unah tlnggal )ang t€rgab|ttg pda hl€tn8|t ld'| hht
kelag) adalah Penggabungan Toko dan pgrurnahan, Kantordan p€runrahan,
g€durE &n p€rumahan, atau pabrik dan perur|ahan, yang dlreicanakan
sebag€l rurnah linggal darl pada ]'ang menghunl toko. l(amor. gudang alau



pabrlk lersebd dah termasuk bdglan dari bangumn yang direncanakan
sebagai rumah tinggal untuk pengaw?san bangumn tersebut;

Bangunsn Kelas lV (Bangunan lGmor) adalah b€ngunan atau bagian dari
bangunan yang dipeauntukan bsgi anaksud-maksLd pengurus administrasi
atau perdagangan (tetapi bukan Toko, gudang atau pabrik) dan termasuk
gedung bank, Studio Pemancar, gedung Kamor, gedung pasar buasa, dan
bagian atau bagian-bagian pe.kantoran dari bangunan-bangunan tiap kelas
penggunaarvpenghuniannya

Bangunan Kelas V (Bangunan Pertokoan) adalah bangunan atau bagian dari
bangunan yang mendapatkan izin dari yang berwajib, lerdattar sebagEi
Toko, juga termasuk w,arung Kopvrumah makan, bar, pasar, ruangan pen-
jualan, bengkel sepeda motor/mobil, bengkel service dan bangunan-
bangunan penjualan bensin.

Bangunan Kelas Vl (Bangunan Gedung) adalah bangunanatau baglan dari
bangunan yang dip€runtukan penyimpanan barang-barang alau/dan
dipamerkan atau/dan penjualan barang-barang dan bukan toko dan ter-
maiuk gudang pemadam kebakaran, gerasi-gerasi umuh (tetapi brikan
gerasi yang hanya diperuntukan peke4aan-pekerjaan perbaikan), sanggar,
ruang-ruang pamerm dan bangunan-bangunan penyimpanan atau lain.{aln
bangunan yang diharuskan mendapatkan izln sEbagai gudang.

Banguna Kelqs Vll (Bangunan Pabrik) adalah bangqnan atau baghn dafi
bangunan dal6m mana baEng - baEng atau bahan-bahan dibuat atau
diselesalkan dan bukan bangunan gudang atau tako, qtau disimpah atau
dijual belikan yang diharuska! mendapalkan izjn sebagai pabrlk.

Bangunan Kelas \4ll (Bangumn-bangunan Umum) adalah bangunan
peribadahan, Hall (gedung{edung) umum atau pertemuan atau lehso,
gedung perpustakaan, gedung meuseum dan pameran seni, gedung
konser, gedung pamelan, gedung olah raga, Stasiun, sirkusdan Balai-balai
UMUM,

h.



Gedung kesenian dan gedung€edung lain \rang direncanakah atau di-
ses{raikan untuk pam€ran totc{oto atau proyeksi gambar{ambar atau flm
yang bergerak alau tldak b€{gsrak, Rutnah Sakit, Sanato.ium, ldlnik. H€alth
Cefltre dan gedung{edung lembaga keseiatteraan umum lainn}a" gedung
yatim piatu, gedung tuna n€tra dan lembga (charitable) hinn!'a, gedung-
g€dung sekolahan dan g€dung{€dung lembagE peidilikan hkl g9dung-
g€dung gallery, €ndocure otau dat From dalartdhtas matE sGrunbh
p€rduduk pada umumqra arau kadangktdang bgkumpd.

l. Saluran toddup adalah saluran, parit-paG riol-riol, mlllk Pemerintah Daeaah
yang berada dibawah permukaai ianaMalan yang Mungsi sebagai
sa@na untuk menampung ajr huian dan limbah )Eng berada difepan
baflgunan.

m. Saluran terbuka adalah saluran, parft-parit, riol-riol, milik Pemerirtah oaerah
yang radapat didepan ruftlh baik )ang dlbeton naupon tidak.

n. Retribusi saluran adalah pungutan da.l sirtiap pemilik atau pernakai ban'
gunan yahg salurah air pelirhbat'tan lra be{hubunden hngsung dengan
saluran air milik Pdnerirtah DaeEh, baik dengan sdrrIan tejtutup atau

saluian terbuka-

BAB I I

WNIB RETNBUSI

Pasal2

Yang dikenakantajib.etribusi adalab :

(1) Sethp orang atau Badan Hukum, Pemilik Bangunan )rang langsurq meoem-
patymempergunakan bangumn tersebut;

(2) Setiap orang atau badan H ukum, pemakal, penyewa atau oEngr/badan yang

mendapat hak untuk meninpati/mendiamilmeperOurakan bengur|an ler-

sebut;



pas6l o

Terhadap bangunan yang ditempati, dim iki, dtpe.gunakan, disewa deh Badan
Hukum, maka yang dikenakan kewajiban untuk memba!€. .etribusi ialah pen-
gurusnlra,

Pasal 4

Apabila satu bangunan dhempati/diperglnakan lebjh ol6h saru Kepata Ketuar-
ga, maka dalam pengenaan pembayaran rotribusi cukup dicantumkan nama
satu orang saja.

BAB I I I

KETENTUAN RETRIBUSI

pasal s

(1) Retribusi riousaluran air ditetapkan berdasa*an klasifikasi bangunan yang
rnenggunakan/memantaatkan riol/saluran air dengan membedakan
riol/saluran ak te.buka dan terlutup

(2) Besamya retribusl riol/saluEn air tebuka sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(3) Besamya retribusi riol/salurah air teatutup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ll Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Untuk mehghitung retribusi salulan, paniang saluran dlmuka bangunan yang
kurang dari 1 {satu) melel dibulatkan mehjadl 1 (satu} meter penuh.

Pasal 7
Untuk rnenghitung panjang saluran dimuka banguna adalah :

(1) Bangunan-bangunan yang menghadap kesatu jatan umum djhitung pan_
iang 6ralauran muka bangunan.



(2) Bangunan yang menghadap lebih kesatu lalan umum dihhung 2/3 (dua

perliga) dari jumhh panlang saluran dimuka bangunan kiri kanan dan

belakang.

BAB IV

PEMBEBASAN / PENGEC'IJAUAN

Pasal I

(1) Yang dibebaskan daii retribusi saluran adalah bangunan-bangunan yang

dipergunakan untuk sekolah'sekolah negeri, sr,rada" bersubsidi rumah

ibadah dan parti asuhan.

(2) Terhad€ip bairgunan-banOunan yang dimaksud Pada pasal 5 ayat (1)

Pe€tura Daerah ini apabila fungsinya berobah terhltuhg tangga perobahan

tersebut, makui.idiib dikenakan retribusi sebagalmana dimaksud pasal 5

ayar (2)dan (3) Pereturan DaeEh ini.

{3) Apabila suatu bangunan tidak dipergunakah selama satu tahun takwim

Walaikotamadva Kepala Daerah dapat membebaskan rekibusi saluran,

apabila pemilik bangunan mengaiukan permohonan pembebasan dalam

tempodua bulan berikutnya (dua bulansetelah saiu tahun takwim tersebut).

{4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat mempenimbangkan pembetJasan

retribusi seperli dimaksud pada ayat (3) pasal ini setelah tedebih dahulu

mengadakan penelitian terhadap kebenarannya

SAB V

PENEIAPAN, CAHA PEMBAYARAN DAN PELUNASAN

Pasal I

(1) Setiap pemilikpemakai bangunan yahg telah menedma formulk isi an data

dari petug.rs yang dituniuk untuk itu, diwallbkan mengisi langsung dengan



data )ang seberEmya yang dil,arda ti €anl pemilik aiau pern€kai ba-
ngurEn-

(2) Pormulir lshn Data seperti yang dirnaksud dalaln ayat (1) pasai ini harus
mem{rat kelerdngEn-ketorangan \rang sebenamya tentang :

1. Narna PemiliUpernal€i bangumh.

2.Alamat.

3. Nomo. Ka.tu Tard penduduk (KIP)

4. Pekerjaan.

(3) Setelah formullr isian data dan ditanda tangani oleh pemilildpernakai ba-
nguhan, lembar 1 dan 2 formulir tersebut dikemballkan ke lGhtor Oinas
Pdndapatan oaerah untuk disetuJui/ditetapkan obh f\epdla Dinas Pen-
dapatan Daerah.

(4) Setelah tormulir isian data ditetapkan/disetuiui oleh Kepala Dinas Pen-
dapatan Daerah menyahpaik?in surat panggiladpemberitahuan untuk
memba\ar kepada p€milildpemakai bangunan.

Pasal 10

Pemilik atau pemakai banounan yarrg telah membayar aetribusi saluran/riol
dlberikan surat tanda pembayaEn/kwitansi yang bentuk dan modelnya telah
ditetapkan untuk itu.

Pasall l

Apabila dalam satu bangunan ditempati/dlpergunakan lebih da satu Kepala
Keluarga, d idalam pengisian lormulir yang disediakan dan lo,vifansi ianda pefiF

bafaran cukup dicantumkan nama satu oaang saia

I



Pasal 12

: Pembayaaan retribusi tErus dllunasl umuk masa satu l,ahun dan dapat dicio

sebaqlak 2 (dua) kali.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 13

(1) Pelanggaran tertEdap ketontuan-keteituan dalam pasal 2, 3' 5, dan I

PeGturan Daerah inidiancam dengan hukunEn kurungan selama lamanya

3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp- 50-000,' (irna puluh ribu

ruoiah)

(2) Penyidikan atas pelanggaran ketentua'ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini selaln dilaksanakan oleh Penyidik yang bertugas untuk itu juga ditugas-

kan kepada Penyidik Pegawai Nogeri Sipil Kotamadya Daerah tingkat ll

Banda Aceh-

BAB VI

KETENTTJAN PENUTUP

Pasal 'l4

Hal-hallainyang belum diatur dalam Peraturan Daerah Inisepaniang mengenai

Peraturaq PelaksanaannyB akan diatur kemudian dengan keputusah

Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PEBATURAN DAEMH TENTANG

RETRIBUSI RIOUSALUMN AIR



(2) Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal dlurdangkan dalam Lem-
baEn Dae.ah Kolarnadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh

DEII/AN PEFWAKILAN MXYAT DAEMH
KOIAMADYA DAERAH TTNGKAI II

SANDA ACEH
Ketua

CaP/d.to.

Barda Aceh, 25 Juni 1987.

WALIKOTAMADYA GPATA DAEMH

TINGKAT II BAI,JMACEH

Cap/d.Lo.

DRS. BAHARUDDIN YAHYA

Disahkan d6n9an kspuluen G!bern!. Kepala
Daerah lstimelva Aeh No. 18&3421241898^ggal
'2-2-1989

Sekeieris Wlayah/Daehh

Cap/d. t -o.

M. ALI AADULLAH

ASNAWI HASJMY, S.H,
NIP 390003081.n;e

' t0 '
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