
Nomor 6

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.IAHUN 2OOO
Seri B Nomor I

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGIC.\T II
BANDA ACDH

NOMOR 2 TAHUN 1999

.I ' INTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RA.I]MAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

I]ANDA ACEH

Mcnimbadg : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
DalaD Negeri NoIroI l)9 Tahun 1998. rerrarg
RrLIrg L rgkup dall Jeris-jenis Retib si Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat Il. nraka Relribusi lzin
Mendirikan Bangunan nterupakan . icnis rer busi
Dacrah Tingl(at l l .

b. bahwa untuk Drenrungut retribusi sebagaiutana
dimal(sud pada hu rf a. perlu diatur dengan
PeralLUnn Daemh

llcngingat : 1. Undang'rndang Nomor 8 (Drl) Tahun 1956 tentang
Pcnrbcnlukan Dnemh OLoDon1 Kota-kota Besar
drlanl Li l lgkungan Dactah Pfopinsi Sunratera Lltata
(Lclnb.rmn Ncg.ua I ahun I956 Nonror 59.



Tambahan Lembaran Negam Nonror 1092) jo
Peraturan Penerintah No 5/1983 tenrang perubahan
ljaLas Wilayah Koramadya Daerah Tingkat II Banda

2. Undang-undang Nonro.49 Prp Tahur 1960 renhng
Panilia Urusan iriutang Negara (Lembalan Neqara
lalrrn JaL,r)  \onn,r  t5u.  tarnbaharr  I  <mbaran

Negar: l  Republ ik Indonesia Nomor 2104/.
3 Undarg undanq l.\onror 5 Tahun 1974 renhng

Pokok-pokok Peneinlahan Di Daerah (Lembaran
Negara TahLrn 1974 Nomor 38. Tambahan Lenrbaran
Ncgam Nomor l0i7);

4 Undans-undang Nouor 8 Tahun 1981 lenrang
Hukum Acara Pidana (l-enbaraD Negara Tajrun
1981 Nonror 76. Tambahal l-€mbaran N€gam Nomor
3209):

5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ren&ng
Pajak Daerah dan Rerribusi Daemh (Lembaran
Negara Tahul I997 Nomor 41. Tambahan l,embamn
Negara Nomor 3685);

6. PeraturaD PeDerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang H kum Acara pidana
(Lembaran Negara Tahur l98l Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258):

7. Peratur^D PemeriDtah Nonor 20 Tahun 1997
tentan{ Retibusi Daerah (l-enlbaran Negara Tahun
1997 Nomor 55, Tambahan LenbaraD Negara

9.

Nonror 3692);
Pemturan Mcnteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tcntang Penyidrk Pegawai Negeri Sipil di
Lrtgkurgan Pemerintah Daerah;
Keputusan N4enLeri Dalarn Ncger.i Nonor 2-j Tahun
1986 lenlang KcieDruan Umuln PeDyidik pega\vai
Negeri Sipi l .



l0 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun
1993 tentang Bentuk peratumn Daerah danpcraturaD Daerah perubahan;

I1 KcputusaD Merted Dalam Negeri Nomor l7l 1.ahun
1997 terratg prosedur pengesahan peratLlran Daerah
tenrang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12 Keputusar Menteri Daiam Negeri Nonor I74 Tallun
1997 tertang pedomao Tata Cara pemungutan
RetibusiDaerah;

13. Kepurlrsan N4enred Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 leDtang pedoDlar.j.afa Cara perneriksaan di
Bidaug Retflbusi Daemh;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I i9 Tah n
1998 renrang Ruang Lingkup dan Jenis_jenis
Rerdbusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkar Il.

D€ngan p€rsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan;PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEII
TENTANG RETRIBUSI TZIN MENDIR]KAN
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I

Dalan PefatumD Daerah ini yanB dirraksud



a. Daerah adalah Kotamadya Daemh Tingkat I Banda

b Pemeri ah Daerah adalah Pemeintah Kotamadya
DaeEh Tingkat II Banda Aceh;

c. Kepala Daerah adalah Walikotanadya Kepala
Daerah Tingkar II Banda Aceh;

d Pejabat adalah pegawai yarg diberi tugas tertentu dr
bidang retribusi sesuai dergan peraturan perundang-
mdangan yang berlaku;

e Badan adalah suatu benluk badar usaha yang
meljputj perseroan terbatas. pelseroar konanditer.
perseroan lainnya. badan usaha milik negam atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkunpulan, finna, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang seienis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usal'n larnlrya;

f. Retribusi Perizinan Tefientu adalah retdbusi alas
kegiatan tertentu Penerirtalr Daemh dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan
pengelldalian dan pelgawasan atas kegiatan
pemarfaataD ruaD8, penggunaan sumber daya alam.
barang. prasarana, samna, atau fasrhtas tertenfu guna
melird ngi kepentingan umlun dalr meniaga
keleslarian lingkuogan:

g lzin Mendilikan llangunan adalah izin yang
diberikar oleh Penrerintah Daerah kepada omng
pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangulan yang dimaksudkan agal disain,
pelaksa|]aan pembarr?uDa|l.  dar) banUUnan sesuai
dengan relcana tata ruang yang berlaku sesuai
dengan Koefisien Dasar Barlgunan (KDB).
Koclisicn Luas BangMan (KLB)- KoctisieD
KctiDggian Bangunan (KKB) yang drtetapkan dan



sesui dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan lersebut;

i. Wajib Rerribusi adalah omng pribadi atau badan
perxturan perundang_rrndiD€dn

reI |  rusl  . l tuat tbki l | r  untuk ntelakukdtr  petnhi l .Jr in
retribusi;

.i. Masa Retribusi adalah sllatu jangka waktlr terenlu

l. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan
mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian
temasuk pekerjaan menggali, meDinbun atau
merdlalin tanal ya g berhubuntsaD den8an
pe(er laJn mengadakan bangunan;

m Merlrbah BanguDao adalah pekci^an menggaott dan
atau nterantbah baDgunan yang ada. relmasuK
pelicrjaao nlentbo|gkar. yang berhubungan dengan
pckertann Dlengganli bagian bangunan (ersebut.

atau as pagar vang nrcrupakan batas antara bagian



kapliDg alau pekarangan yang boleh dan yaDg hdak
boleh dibangun baDgunan-bangunan;

p Koefisien Dasar BangLrnan adalah bilangan pokok
atas perbardrngan antara luas lanlai dasar bangunan
dengaD luas kavling/pekarangan;

q Koefisren Lantai BaDgunan adalah bilangan pokok
atas perbandingal antara jumlah luas lantai
bangunan dengan luas kavlingpekarangan;

r Koefisien Bargunan adalah tinggi bangunan drukur
dari permukaan tanah saDrpai dengal iitik teralas
dari bangurar tersebut;

s- Surat Perdaftaran Objek Retribusr Daerah, yang
selanjutnya dapat disirgkal SPdORD adalah surat
yang drpergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusl
sebagai dasar perhituDgan dan pembayaran retribusi
yang telutang rnenuut peralurarr perundang-
undangan rctribusi Daerah;

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang
menentukan besamya jumlah retribusi yang
rcrutllng;

u- Surat Ketetapan Retribusi DaeEh Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT. adalah surat keputusan yang
menenlukan tanbahan atas juDlah retribusi yang
telah ditelapkar;

v- Surat Ketetapan Retribusr Daerah Lebih Bayar. yang
selanjutrya dapat disingkat SKRDLB. adalah sural
keputusan yarg menentukal junlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit rctribusi
lebih besar dari pada retribusi te.utang atau tjdak-
seharusnya tetuang;

w Surar Tagrhan Retribusi Daerah. yang selanjutnya
dapat disingkat STRD. adalah surat uDtuk



melakukan tagihan r€tribusi dan atau santsi
adninistrasi berupa burlga dan atau denda;

x. Surat Keputusan Keberataa adalah slllat keputusaD
atas keberatar terhadap SKRD atalr dokumen lain
yang dipeNamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi,

y. Pemeriksian adalah serangkaian keglatan untuk
mencari, Dengumpulkan dan llengelola data dan
atau keterangan lainnya dalam ftngka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan reldbusi
Daerah;

z PenyidikaD tindak pidana di bldang retribusi adalah
serangkaiau tindakan yang drlakukan oleh penyidik
Pegawai Negeri Sipil yarg selanjutnya disebur
Penyidik, untuk mencati serta mengumpulkan bukti.
yang dengan buktl ttLl meDbuat terang tindak pidana
di bidang retribusr yang letjadi serta menemukan
tercangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Pemerintah Daemh mengatur. nenata. mengendalikan
dan mengawasi kegiatar nendirikan baugunan dalam
Daerah

Pasal3

Izin Mendiikar Bangunan dibetikan de[gan tujuan
mewrriudkar penataaD banglrnan yang sesuai dengan
reDcana tata rllang kola.



BAB III
PBRIZINAN

pasi l , l

(1) Setiap orang pribadi atau badaD yang mendirikajr
baoguran di dalam Daerah harus memperoleh izill
dari Kepala Daerah dengan rerlebih dahulu
lnengaj uKan permoltonall

(2) Izh mendi kan bangunar diberikan rerhadap
ka\\'asan-kawasar yaDg peruDtukan tanahnya telah
ditetapkan sesuai dengaD rencaDa tata kola

(3) Bangunan yang didirikan, diperbaiki, ditalrbah,
dirobah Draupun dibongkar harLls sesuai dengan
izin yarg dibeikan.

(4) PeDggunaan bangunao yarg telah selesai didirikan
harus mernperoleh izin darj Kepala Daemh_

Pasal 5

Syarat-syarat untuk DreDrperoleh izin mendirikan
bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

I tAsAl6

Penegang izin mcndiukan bargunan diwajibkan :
a- Menrbedtahukan kepada Kepala Daerah bahwa

pekerjaan Dlendirrkan bangunaD akan dilaksanakan:
b. Meffperlihatkan izin mendirikan bangrrnan serta

kelengkapaunya kepada pelugas yang ditunjuk;
c. MemasaDg papar peluDluk iztD nenditilen

bang DaD (Plank) dilokasi bangunan;
d- Mcmbantu teNelenggaranya penreriksaall baugunan;



e. Memberitahukan secara rertulis kepada Kepala
Daerah bahwa pekerjaan mendilikan bangunan rclah
selcsar dilaksanakan.

pasat 7

Permohonan izin drtolak apabila :
a. tidak mentenuhi persyatatan yaDg ditelllukan;
lr- bertentangan dengan rencara kota:
c.  nrcr$Sangsu./ i rerusak kcseinrLrangan l ingkungan:
o. Derentdngd dendrn ketenlualt  perurrdrng_undalgan

yarg berlaku.

pasat 8

(l) BangunaD d apat di bongkar apa bila :

c. penggunaan bangunan tidak sesLlai atau
melangqar da; izir yang diberikan;

d- konstruksi banguDan tersebut seluruhnya atau
sebagiar rusak sehingga meDrbahayakaD
penghuninya dan atau masyarakat.

(2) Tata cam pembongka'an sebagaimaDa dimaksud
pad:1 ayar (l) dilerapkan dengan keputusan
pelal(sanaaD-

prsr l9

Izin mcndirikan ba'rgunan djcabul apabila drkemudian
hari diketahui bahwa salah satu atau bebcrapa syamr
untuk rrentperoleh izin lnendirikall bangunan drmaksud
tidak benat keabsahannva



pasal t0

IiAB IV
KETENTUAN LARANGAN

pasat Il

BAD VIIAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRTBUSI

prsal 12

lnt+;i**t#lx, illt,[:,s,s g1*
pasnl 13

t0



Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang plibadl atau badan
yang mempercleh izin mendidkan bangunan.

IJAB \/I
GOLONGAN RETRIBUSI

p:rsal l5

Retibusi lzin Mendirikan Bangunan digolollgt -
sebagai Retdbusi Pedzinan Ter.tentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

prs{t 16

(l) Tirgkat penggunaanjasa izin mendirikan Dangunan
diukur dengan runlus yaDg didasarkan atas faktor
luas lantai bangunan. junlah tingkat bangunan, dan
rcncana pergguraaD bangllDan

(2) Faktor-faktor sebagailrana drmaksud pada ayat (t)
diberikan bobot (koefi sren)_

(3) Besamya koefisien sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diretapl€r sebagai berikut :

l l



rloefi$ien Luas B

NO LUAS BANCT]NAN KOEFISIEN

l.
2.
l .

5.
6.

7.

Bangunan dengan
Bangunan denga

BaneunaD dengan
Bangu a dengan
Bangunan dengan
Bangunan dengan
BanguraD dengan

t00 Ml

250 Ml

500 Ml

t000 M'?

2000 Ml

3o0o Ml
3000 Ml

r ,00
r,50

3,50
4,00
4.50
5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN

2.

5.

Bangunan I lanta
gangulan 2 lanta

Bangunan 3 lanta

Bangunal 4 lanta

Bangunan 5 lanta

1,00
1,50
2,50
3.00
4,00

c. Koefisien Guna
NO GI'NA DANGIJNAN KOEFISIEN

Bangunan Sosial
Bangujlan Perunrahan
Bangunan Fasilitas Uorr"n

Banguran Pendidikan
BargurarKele bagaan/Ka'rror

Bangurlan Perdaga gan dan Jasa
Bangrnon Induni i

Batrgunar Khusus

Bang an Campuran

Bangu'ran l -ain lain

0.50
1,00
t.00
I.00

t.50

2.00
2.00

2.50

i.00

tz



BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF'

(4) Tingkat
perkalian
dirrraksud
hlnxf c.

Pasrl l7

(1) Prinsrp dan sasaran
dida$rkan pada tuiuan
ataLl sanla dengan
penberian izin

pefSgunaan Jasa djh;tung sebaRai
koefisjen-koefisjen seLragaimina

pada ayat (3) huruf a sampai dengan

penetapan tarif retribusi
Lroluk menutup sebagiaD
Draya Peryelenggaraan

BAB IX
STRUKTUR DAN BtrSARNYA TARIF

l , tsal  lg

( l )  Tr i fd i lerapkan serdL,rnr Un(ul \  set iap ba BUndnr_i b_esit i r \a l r f l j  r ( t f jbust di tetapkan sebesir  Rp
i75.000/ iz in

(i) Bangunan rcnovasi adalah sebesar 50 % (linra
puluh persen) darr besa|nya retllbusi izirl
mendirikan bangularr yang drhiluDg uDtllk
DAngunan tcllsebul

t i



BAB X
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pnsal l9

Besarnya retribusi yang terutang dilitung dengan cara
mengalikan tarif retribusi sebagainana dimalsud dalam
pasal l8 ayal llr dengan lirrgkat penggunaar jasa
sebagaimana dimaksud dalan pasal I 6 ayat (4).

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal20

Retdbusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah
bmpat izin mendirikan bangunan diberikan

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

TERUTANG

Pasal 2l

Masa RetribLrsi adalah jangka waktu yang lamarya 12
(dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala
Daerah-

Pnsal 22

Saat terutangnya retribusi adalah Pada saat
diterbitkan'rya SKRD atau dokumen lain yang
dipersaurakan

l4



BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

pasal 23

(l) Wa'ib Retribusi wajib mengisi SPdORD
(2) SPdORD sebagaimana diDraksud pada ayat (l)

harus diisi dengai jelas, beDar dan lengkap serra
ditandatangari oleh Wajib Retribusr ardrl
Kuasanya.

(3) Bentuk, isi. serta tata cara pcngislan dao
penyampaiaD SPdORD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan oleh Kepala Daemh

(2)

( j )

( l )

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasel24

B€rdasarkan SPdORD sebagalnmDa dimaksud
dalam pasal 23 ayar (l) direrapkan rctribusi
telutang dengan fienerbiikan SKRD atau dokumen
lain yang dipersantakan-
Apabila berdasarkan basil pemeriksaan dan
ditemukan data baru dan atau data yang semula
beluN terungkap yang nrenyebabkan pena[rbahan
junlah retribusr yang (erutang. maka dikeluarKan
SKRDKBT
BeDtuk. isi. serta lala cara peDerbilaD SKRD aiau
dokumen lain yal lg dipe|sarnakan sebagaimrni
dinraksud pada ayat ( l) daD SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditelapkan
oleh Kepala Daerah.

t5



BAB XV
TATA CARA PEMT,NGUTAN

pasat 25

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

posal26

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

posal2T

(l) Penhayaran reribusi v,n" r-_.,^
sckaligirs. --.  'e'r torrtr rcruran8 di lunasi

t6



(3) Tdta cara pernbayaran, penyetoral daD ternpat

l:;'l;t';l-*t.in"t 
diatur de'ga' Keputuian

( r )

BAB XVIN
TATA CARA PENAGIHAN

Pasnt 28

Perrgeluaran surut teguran/periDgatan/surar raur
1.rrrg relcrr is sebagai aual r i r rdr l ,an peloksalarn
pf lr : rgrhaD relr ib| |s i  djkclrralkarr selclah 7 rur juhl
hari sciak jaLuh teDtpo pelnbayamn.

Surar te3uri lD sebagairnana di jnaksud padd ayat (  r)
dikelucftan oleh Pejabat yang di tunjuk

(2)

(3)

(2)

( l )

BAB XIX
KEBERATAN

I'rs:rl 29

Waiib Itetr ibusi dapar rnen3aiukan l(eberaLnD hanya
kepadr Kepula Daemh arru pelabcr y:rD,.: ctrrurrjrrk
alas SKRD alao dokurrren hrn lang dipeisanrakan.
SKR DKBT dan SKRDLR
Kcbemtar diaj kan secara te.Iulis dalanr oanasa
Irrdonesia deDgan disertai alasan-alasan yang jelas.
DJl.,r I  h:,1 Ul, i ih Rerrih,rsi nrcrr;r irrkair Ieberarrn
:rr:r\  irr\ ' . , t i .r .r r.rrhU.i.  Wri ih Rcldl.I , i  h.rus drTa,

( j )

t7



menbultikan ketidakbcnaran ketetapan retribusi

(4) Kebemtan hams diajulGn dalam jangKa wakm
pahng lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD arau
dolennerr lain yang dipersamakarr. SKRDKBT, dan
SKRDLB diterbitkan, kecLrali apabila Walib
Retribusi tertentu dapat DrenunJukkan bahv/a
jangka waldu iru ridak dapar dipeDuhi karena
keadaan diluar kckuasaannya_

(6) Pengajuan keberarar tidak menunda kewajiban
membaytu- retuibusi dm pelaksanaan penagihan
rctribusi.

Pasal30

(1) Kepala Daeral dalam jangka wakru paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus nemberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keb€ralan dapat
berupa menerima seluruhnya arau sebagian_
menolak. atau DtenaDrbah bcsarnya letdbusi yang
lerutang

(3) Apabila jangka wakllr sebagarnrana dimaksud pada
ayat (l) teiah lewar dan Kepala Daerah ridak
memberikaD sualu keputusan, kebcr-aran yang
diajukaD tersebut dianggap d jkabulkair

18



BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasrl 3l

(1) Atas kelebihan pembayaraD retribusi. Waiib
Rctlibusi dapat mengajukan permohonan
pengembaliar kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enan) bulan sejak diterimanya peflrohonan
keiebihar pembayaran retribusi sebagaimana
diDralGud pada ayat (l). harus membe kan
xeputusan

(3) Apabila jangka \vaklu sebagainana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan- pemohonan
pelgembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diteftitkan dalam
jargka waktu paling laina 1 (saru) bulan

(4) Apabila Wajib Retribusi mempuryai utang retribusi
lainnya" kelebihan penrbayaran retribusi sebagaimana
dinalsud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
ters€but.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksld pada ayat (l) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama I (dua) bulan
seiak diLerbilkannya SKRDLB.

(6)Aprbila penge|nbalian kelebihan pembayaran
reuibusr dilak kan setelah lewat jangka waktu l
(dua) bulan. Kepala Daerah lne berikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlalnbatan pernbayaran kelebihan retribusi

l9



( l )

Pasal 32

Pennohonar pengembalian kelebihan pembayamn
retribusi diajukan secam tertulis kepada Kepala
Daemh defigan sekumng-kuranglrya menyebutkan i
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa rctribusi;
c. besarnya kelebihaD pembayaraD;
d. alasan yang singkat danjelas;
Pemohonan pelgembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau nlelalui
pos tercalat.

(2)

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah arau bukri
peDgrnDran pos tercatat nrelupakah bukti saat
peanohoMn diterinra olch Kepala Daerah.

Pasal 33

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perittah Membayar Kelebihan
Retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran retribusi
diperhitungkaD deDgan utang retribusi laiDnya.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayal (4).
pembayaran dilakukao dengan cara
pemindahbukuan dan bukti penlindalbukuan
bcrlaku sebagai bukli pembayaran.

( l )

(2)
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BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBtrBASAN RETRIBUSI

P^sal -14

(l) Kepnla Daerah dapat neftberikan pengurangan.
keringanan dan penrbebasan reh ibLlsi

(2) PemberiaD pengumngaD daD keringanan rerdbusi
sebagaimana dinakslld pada ayat (1) dengan
Dle,rperhalikan kemaDrpuan Wajib Retribusi.
antara latn, untuk mengangsur,

(i) Penlbcbasan retribusi sebagainrana dinaksud pada
ayat (i). antara lain diberikan kepada masyaEkat
yang ditinpa bencana alam dan atau kerusuhan

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retdbusi ditetapkan oleh Kepala Daerair

BAB XXII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi.
kedaiuwarsa setelah nrelanrpaui jangka waklu j
(tiga) tah{u terhirung seiak saal rcrurangnya
retribusi. kccualr apabila Waiib Rebibusj
meiakukan lindak pidana di bidang rerribusr

(2) Kedaluwa$.r penagihan retribusi sebagaiDana
dinaksud ayat ( l) terlanggoh apabila:
a dilerbitkan Surat TeguraD. atau;
b. ada peDgakuan utang rerribusi dari Wajib

Retri [rusi baik ]angsuDg nuapun ridak laDgsung

t1



BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(l) Wajib Retflbusi yang tidak melaksanakat
kewajibannya sehingga merugikan keuangaD
Daemh diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bular atau denda paling banyak 4 (empa1)
kaliiumlah retribusi terutang I

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalai
pelarggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 37

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terbntu di linel:ungan
Pemerint h Daerah diberi \\.ewenang khusus s€bagat
PeDyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a menerima, mencari- mengumpulkan- dan

meneliti keterangan arau lapomn b€rkenaan
dengan tindal( pidana di bidang Reaibusi
Daemh agar keterangan atau lapomn tersebur
menjadi lengkap dan jelas:

b. meneliti, mencari. dan nlengumpulkan
keterangan me[gemi omng pribadi atau badan
teltaDg keb€naran perbuatan yang dilakukan
sehubungan delgan tindak pidana Retribusi
Daerah tersebut;



meninta keterangan dar bahan bukti dari orang
pribadi atau badarr sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retibusi Daefah:
rnemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen la'n berkenaan dengan
tindak pidana di bida'rg Retribusi Daerah;
melakukan penggeledahan untuk nrendapatkan
bahan bukti pembukuan. pencatatan. dan
dokumen-dokumen lain. serta melakukan
penyitaan terl'mdap bahan bukti tersebLrf;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
p€laksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidarg Retribusi Daerah;
menyuruh berhenti dan atau m€larang s€seorang
,neninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dall
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
hurufe;
memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;
memanggil orang untuk didelgar kererangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidlkan:
melakukan tindakan la;n yang perlu untuk
kelaDcaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan-

l
k

(3) Pcnyidikan sebagainana dmaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikanDya kepada
Penuntut Unum. sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Huk m Acara PidaDa.
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BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

pasal 38

pas{l 39

Pasat 40

Hal-hdl 
.yang bellm cukup dialur dalam psraruran

uaelal l  lnt- sepanlal)g nre|lgenai pelalsatraannya akan
diatur lebrh lanjut oleh Kenala Daemh.

pasAl , l l

PeMturan Daerah ini Dlulai beflaku paoa ranggat
oluDdang(an.

Agar setiap orang dapat nengelahuinya.
memerintahkan pengondangan pemturan Daerah inr
dengan pereDrpatanrya dalam LenlbaEn Daerah
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KODYA DATI II BANDA ACEH
NOMOR 2 TAI.IUN 1999

TFNTANG
RETRIBUSI IZIN MDNDIRIKAN BANGUNAN

UMUM

Bahwa beldasafkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daemh daD Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahur 1998 tentarg Ruang Lingkup dan Je,ris
Retribusi Daerah Tingkat I dan Tmgkat ll.

Bahwa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan dalam
Retribusi pedzinan tertentu yang merupakan wewenang P€merintah Kota
Bafida Aceh untuk melakt*afl pembinaan, pengaturan pengendalian dan
pengawasan dalam pemberian lzin Mendirikan Bangunan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu, sehingga tidak menimbulkan
tedadinya penimpangan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banda Aceh

Yang menjadi subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peratumn Perunalang-undangan. diwajibkan untuk
melak kan pembayAran ReldbLrsi atas jasa yang disediakan Pemerintah
Kota Banda Aceh.

Peraturan Daerah No I Tahun 1976 tentang Membangur.
memperbaiki dan n1embongkar bangunan-bangunarr dalanr Daerah
Tingkal ll Banda Aceh serta hal-hal yang bersangkutan dengaD ilu.
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini
karena adanya beberapa kelemahan antara lain :
a. Hasilnya kurang memadai jika dibandurgkan dengan biaya

peoyediaan jasa oleh Pemerintah
b. Adanya kelelrahan dalam hal pelgenaan. peDetapan. struknlr dan

besarnya tafif.

n



c. Adanya kelemahai dari aspek kepastian hukum dalam pelaksanaall

Peraluran Daerah dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pasal 2
CukupJelas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukupjelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5
Kepala Daerah didalanl mengeluarkail keputusan tenhng syalal-
syarat yang harus diPcnuhi oleh penlohon izin aDtata lain sepe(i
kelentuan lokasi- ketinggian bangunan. bentuk bangunan dan lain-
larn.

Pasal 6
Cukupjelas

Hurufa
Cukup jelas

11



Huruf b
Cukupjelas

Hurufc
Yang dimaksud dengan mengganggu/nerusak keseimbangan
lingkurgan adalah terganggunya sistin drainase, lalu lintasjalan
umwn, sirkulasi udara sekitamya dan laur-lain yang merugikan
kepentingan masyarakat disekitanya

Huruf d
Cukup jelas

Pasal E
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal l0
Ayat ini memberikan suatu kepastian hukum kepada wajib retribusi
bahu,a dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak
pefinolDnan izin diterima dan melunasi retribusi harus sudah
memp€roleh izin.

Pasal I 1
Cukupjelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal 13
Ayat ( l)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupielas
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Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal l6
Ayat (l)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukupjelas
Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal l7
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 18
Ayat ( l)

Cukupjclas
Ayar (2)

Cukuplelas
Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 19
Sebagai contdt cara Pcrhitungan bcsornya retlibusi adalalr sebasai

berikul :
a. luas bangunaD s d. 100 m: koefisierr I (lihal tabel)
b. bangunan berlantai I koefisi€n I (lihal tabel)
c. firnftibangunan ulrtuh penrlrrahan koclisien | (lillat tabel)

2t)



I

d. tarif rerribusi Rp i75.000,- (trga rarus tujuh puluh lima rjbu
rupiah).
Maka besamya rc1 busi yang hams diba)'arkan adalah :
I x I x I xRp375 000,-=Rp 375.000.-

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal 2l
Cukupjelas

Pasal 22
Yatg dimaksud dengaD dokuneD lain yang dipersamakan. antara
lain berupa karcis, kupon atau surat tagihan lainnya yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah-

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Ctrkup jelas

Pasa,l24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ay^t (2)

Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal25
Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bah\,\,a
seluruh proses kegiatan pen[rngutan retribusi tidak dapal

l0



disenhkan kepada pihak ketiga. NaDun, dalan penge ian inr
bukan berarti bahwa Penedntah Daerah tidak boleh bekerja
sama deDgan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses
pemungutar retribusi, Pemerintah Daelah dapat mengajak
bekerja saira badan-badan tertentu yang kar-ena
prcfesionalismenya layal( dipercaya uDtL* ikut nelaksanakan
sebalagian lugas penlungutan jenis rekibusi secara lebih efisien-
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat beker.jasama
dengan pihak ketrga adalah kegiatan penghitungan besarn\a
retribusi yang teruiarg, pengawasan penyetoran retribusi dan
penagihan retribusi

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 26
Cukupjelas

Pasal2'7
Ayat (l)

Cukup ielas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28
Ayat ( l  )

Cukupjelas

Ayat (2)
CukupJelas

Pasal29
Ayal ( 1)

Apabrla u'ajib rctribusi berpendapar bahwa jumlah retribusi
dalanr surat ketelapan retibusr dan penrungutan rclfibusi tidakI

l l



sebagaimma mesiinya maka wajib retrjbusi dapat mengajukan
kebemtan hanya kepada Kepala Daemh yang mefierbrtkan surat

Ayat (2)
Alasan-alasan ymg jelas dNini adalah melgemukakan delgan
data atau bukti bahwa jumlah r.etribusi yang terLrtang atau
retribusi lebih bayar yang dltetapkar oleh pemerirtalr Daerah
tidak benar_

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalab
suatu keadaan yang terjadi dilrrar kehendak/kekuasaan wajib
retribusi, misalnya karena wajib rehibusi sakit atau terkena
musibah bencana alan

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)

Daerah

Pasal l0
Ayar ( l)

CukupJelas
Ayat (2)

Cuknpjelas



Ayal (3)
Ayat ini membe kan su

l lt

Pasal3t
Ayar (t)

CukupJelas
Ayat (2)

[:: i l i .  .o""r l  
sebetunr memberikan kepun,sln dajam hatKetebrban pemhayarin retribusi

terlebih daliu,r 
Darus nrelakukal pemeriksaan

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (:)
Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 32
Ayat (t)

Cnkup.ielas
Ayat (2)

Crrkup.jelas
Ayar (3)

Cukup lelas



Pasal33
Ayat ( 1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal34
Ayal ( l)

Cukupjelas
AyaI Q)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 15
Ayar ( l)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu diterapkan untuk
memberi kepaslian hukum kapan utang ret busi telsebul fidak
dapat ditagih lag;

Ayat (2)
I{uruf a

Dalam hal diterbitkan sumt teguran, kedaluwaBa penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b
Yang dinaksud dengan pengakuan utang retrrbusi secara
langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
rreDyatakan rnasih mempunyai ulang felrrbllsi dan belun
melunasirya kepada Pemerintah Daemh.
Yang diDaksud dengan pengakuan utang secara tidak
langsung adalah wajib retribusi trdak secam nyara_nyata
langsung menyatakan bah\\ra ia nengakui menpunvai utang
retrjbusl kepada Pemerinlah Dae.ah
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Conloh I
- Wajib. retribusi mengajukan permohonan aogsura

penundaan pembayaran.
- Wajib rerjbusi mengajukan pcrmohoDan keberaran.

Pasal 36
Ayat (l)

Cukupjelas

Pasal 37
A}?r(1)

Cukup jelas
Ayal (3)

Cukupjelas

Pasal38
Cukupjelas

Pasal39
Cukupjelas

Pasal40
Cukup.jelas

Pasal 4l
Cuklpielas
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