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M€nimbang : a.
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WALIKOTA BANOA ACEH,

bah'wa untuk lebih meninglGtkan pelayanan lcpada
rnawarat€t. Pemerintah Kota Banda Aceh |I€m-
butuhkan sejumlah dana yang perolehanr\€ dapat
digali dari berbagai sumbe[
bahwa retribusi pelabuhan merupakan salah satu
sumber pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh;
bah\4a berdasarkan pedimbangan sebagarmana
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, mal€ untuk
memungut retribusi pelayanan pelabuhan perlu
ditetapl€n dengan Oanun;

tjndano-undanq Darurat Nomor I Tahun 1956
tentani PemGntukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar Oalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumalera Utara (Lembaran Negara Republik

Mengingat : 1



lndonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik hdonesia
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan LembaEn
Negara Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 384t!),
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048)l
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istime$ra
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Ac€h Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nornor
4134),
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3247r:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan (LembaEn Negara
Reoublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);

5.

6.

7.

8.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku di Departemen Perhubungan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3940):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OO0
teniang Ke\,lenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
teniang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan P€siden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

'14 Pe|atu|an Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah
Kota Banda Ac€h Tahun 2001 Nomor 10):

Dengan persatujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN

WALIKOTA BANDA ACEH



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TEI{TANG RETR|BUSI
PELAYANAN PELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;
'1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pernerintah Kota adalah Walilota Banda Aceh

beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai
Badan Eksekutif Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu

di bidang retribusi DaeEh sesuai dengan PeEturan
Perudang-undangan yang berlaku.

6. Pelabuhan adalah pelabuhan yang dikuasai oteh
atau dimiliki Pemerintah Kota Banda Aaeh, yang
merupakan tempat yang terdirl dad daratan dan
perairan disekitamya dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai
tempat kapal beGandar, berlabuh, naik turun
penumpang dan/atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan inira dan antar moda
transportasi.

7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan
lenis apapun yang digeGkkan dengan tenaga
mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk
kendaraan air yang berdaya dukung dinamis,



kendaraan dibawah permukaan alr, sena alat apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
prndah.

8. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk
mengangkut barang, penumpang dan hewan yang
berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga,
termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang
mengangM barang, penumpang, dan hewan untuk
kepentingan niaga yang dioperasil€n oleh
perusahaan pe|ayaEln.

L Pelayaran Ral!y'at adalah kegiatan angkutan laut
antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan
menggunakan kapal layar atau kapal layar motor
yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal
motor yang berukuran sampai dengan 35 GT.

10. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam
memb€ntu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat
dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancat

11. Penundaan adalah pekerjaan mendorong,
mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng
kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau
untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting
dolphin, pelampung, pinggrran dan kapal hlnnya
dengan mempergunalGn kapal tunda.

12. Perairan \tajib pandu adalah wilayah perairan yang
kondisi perdiEn yang ada wajib untuk dilakukan
pemanduan bagi suatu kapal dengan ukuran
tertentu yang melayarinya.

13. Perairan pandu luar brasa adalah wlayan perdiran
yang kondisi perairar& tidak wajlb dilakukan
pemanduan bagi kapal yang melayarinya.

14. Retribusi sewa lanah dan bangunan adalah biaya
yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan
tanah dan atau bangunan/ruangan milik pelabuhan
yang dihitung tersendii diluar pengenaan Dlaya
penggunaan listrik, air dan telepon.

15. Jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan adalah
pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan



penyebeGngan kepada kendaraan yang masuk
atau berada di areal dermaga dan atau
menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan
kegiatan di areal dermaga pelabuhan.

16. Jasa sandar kapal penyeberangan adalah
pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada
kapal penyeberangan yang betsandar dan atau
istirahat di Delabuhan.

'17. Jasa tambat kapal laut adalah pelayanan yang
diberikan oleh pelabuhan kepada kapal hut yang
bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.

18. Jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh
pelabuhan kepAda kapal yang menggunakan
l€rvasan perairan dan atau istirahat dalam wila)rah
DLKR dan DLKP.

19. Jasa pemanduan pelabuhan adalah pela!.anan
yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang
akan melakukan labuh atau sandar di dalam
kawasan DLKR dan DLKP.

20. Jasa penundaan adalah pelayanan yang dibeikan
oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunal€n
kapal tunda guna melakukan pekerjaan mendorong,
mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng
kapal yang berolah geraK untuk bertambat ke atau
untuk melepas dari tambatan dermaga, breastjng
dolphin, pelampung dan pinggrEn tambatan.

21.Jasa timbang kendaraan adalah pelayanan yang
diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan
pengangkut barang bermuatanyang 6kan masuk ke
kapal dan atau menyeberang.

22. Jasa penumpukan baEng adalah pelayanan lang
diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau
peroEngan dan atau pemilik perusahaan pemilik
baEng ]rang menumpuld(an barangnya di areal
p€labuhan.

23. Jasa rupa-rupa adalah pelayanan yang diberikan
oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan
dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan



pelayanan listnk telepon dan pelayanan lerminal
penumpang kapal laut.

24. Jasa pelayanan air bersih adalah pelayanan yang
diberil€n oleh pelabuhan kepada kapal, pnbadi,
peroEngan dan atau pemilik perusahaan yang
menggunal€n pelayanan air bersih yang bersumber
dari PDAM yang melalui instalasi milik pelabuhan.

25. Jasa pelayanan bahan bakar minyak adalah
pelayanan lang diberikan oleh pelabuhan kepada
kapal, pribadi, perorangan dan atau pemllik
perusahaan y'ang menggunal€n pelayanan bahan
bakar minlrak yang bersumber dari PERTAMINA
yang melalui instalasi milik pelabuhan.

26. Jasa pelayanan mangkal kendaraan adalah
pelayanan yang diberikan oleh p€labuhan kepada
kendaraan yang tidak menyebeEngan dan
dititiokan di pelabuhan.

27. Wajib retribusi adalah setiap pdbadi atau
peroEmgan, perusahaan, kendaraan, dan kapal
lrang masuk dan menggunakan areal serta fasilitas
pelabuhan dan atau yang mendapat izin
menggunakan tanah dan bangunar/ruangan di
areal pelabuhan.

28. PembayaEn retribusi adalah besamya l€wajiban
yang hanls dibafdr oleh wajib retribusi atas
pelayanan yang diberikan.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat disinglct
SKRD adalah su|6t ketetapan yang menentulGn
besam\ra iumlah retribusi terutang.

30. Surat Pendafraran Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnla disingl€t SPORD, adalah Surat yang
digunakan oleh subyek Ietribusi untuk melaporkan
data objek dan subyek r€dribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran yang terhutang
menurut peratuEn perundang-undangan retnDusl
daerah.

31.Su|-at Ketetapan Retribusi Daeah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT,



adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan iumlah kelebihan
pembayaEn retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau
tidak seharusnya terhutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerdh yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
beruoa bunga arau denda

34. Surai Keputusan Keberatan adalah Surat
Keputusan atas keberatan terhadap SKRD aiau
dokumen lainnva disamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh waiib retribusi

35. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banda
Aceh.

gAB II
OBJEK OAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek retribusi adalah penggunaan tanah dar/atau
bangunan dan/atau ruangan di dalam ka1,lasan
pelabuhan yang disediakan oleh pelabuhan serla
jasa pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi :
a. jasa masuk pelabuhan;
b. jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan,
c. lasa sandar Pelabuhan;
d. jasa tambat dipelabuhan;
e. jasa labuh di pelabuhan;
t Jasa pemanduan di pelabuhan;



Jasa penundaan di pelabuhan;
jasa lastrik, telepon dan pelayanan terminal
Pnumpang kapal laut di pelabuhan;
jasa timbang kendaraan di pelabuhan;
jasa penumpul€n barang di pelabuhan;
jasa pelayanan air bersih di pelabuhan;
jasa pela!€nan bahan bai<ar minyak di
pelabuhan;

m. jasa mangkal kendaraan di pelabuhan.

Pasal 3

(1) Subjek retribusi adalah setiap orang, penumpang,
pengantar, penjemput, kendaraan, perusahaan
pemilik kapal, perusahaan pemilik barang, dan
perusahaan hinnya yang memanhatkan dan/atau
mengunakan jasa di dalam l€wasan pelabuhan.

(2) Rehibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilccualil€n terhadap kendaraan pengangkut air
bersih dan mirryak urtuk keperluan p€labuhan,
kendaraan TNI/POLRI, ambulance, PLN, Pemadam
kebal€|an, TELKOM, Bea Cul€i dan SAR untuk
pen!€lenggaraan lcgiatan pelabuhan dan/atau
untuk kepentingan dinas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi dalam qanun ini tergolong dalam retribusi
Jasa usaha.

s.
h.

i .
)
k.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara pengukuran tingkat penggunaan ja€a meliputi :
a. s6 /a tanah/bangunan dihitung berdasarkan satuan

meter persegi;
b. jasa tanda masuk kawasan pelabuhan dihitung

berdasarkan Der sekali masuk:
c. Jasa pelayanan terminal penumpang dan

pemeliharaan dermaga dihitung per sekali masuk;
d. jasa sandar/tambat dahrtung berdasar p€r

GT/Call/Etmall;
e. jasa labuh dihitung berdaGarkan per GT/Call;
f. jasa pemanduan dihitung berdasarkan p€r GT;
g. jasa penundaan dihitung berdasarl€n per GTi
h. jasa timbang kendaraan dihitung berdasarl€n per

kendaraan;
i. .iasa penumpukan berang dihitung berdasarkan per

ekor per hari;
i. jasa pela)€nan air bersih, bahan bakar minya&

rupa-rupa dan penitipan kendaraan dihitung
berdasarkan waldu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAII OALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struKur dan
besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup
sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

(2) Biafa sebagaimana dimaksud pada alat (1) adalah
biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan
pemeliharaan-



BAB VI
STRUKIUR DAN BESARNYA TARIF

Eaglan Pertama
Sewa Tanah DanrAtau Bangunan

DadAtau Ruangan

?6al 7

(1) R€tribusi s€wa tanah dihitung dalam satuan meter
p€rsegi p€r hari, yang besarnfa sebagai brikut:
a. Kep€ntingan t-oko, warung dan s€jenisnya

Rp. 1.0m,JM'lHari
b. Perkantoran Rp. 1.5m,JM:/Hari
c. Reklame Rp- 1.000,JM'lHari
d. Gudang RP. 1.500,-/M'/Hari

(2) Retribusi 6€v|a bangunan danlatau ruangan dihitung
dalgm satuan meter p€rsegi per hari, yang besarnya
retribugi :
a. Kantor perusahaan p€nyebeEngan/sejenasnya

Rp.2.m0,JM'fthri
b. Kantorlainnya Rp.2.00o,JM'/l-hri
c. Warung/l€ntin dan seienisnya Rp.2.000,JM'lHari
d. Gudang Rp.2.soo,JM'lHan

(3) Rekibusi dipungut setElah dibuat perjanjian antara
pihak pelabuhan sebegai pemilik dengan pribadi atra!
perofangan dan/atau pihak perusahaan sebagai
pen!,ewa. Hak penggunaan tanah dan/atau bangunan
dan/atau ruangan oleh p€nye\,,/a dip€roleh setelah
membayar retribusi kepada pihak pelabuhan.

Bagian Kedua
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabrhan

Pasal I

(1) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan
bagi setiap orang, penumpang, pengantar,

l l



penjemput sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per
orang per sekali masuk.

(2) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan
bagi karyawan p€rusahaan di pelabuhan sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang per bulan.

(3) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan
bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih
!€ng beroperasi atau melakukan aKifitas di
pelabuhan adalah sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh
ribu rupiah) per unit per bulan.

(4) Besarnira retribusi jasa tanda masuk pelabuhan
bagi kendaraan :
a. golonganladalahseb€sar Rp.200,-/uniysgl€li

masuk
b. golongan lla adalah s€besar Rp.500,-/univs€kali

masuk
c. golongan llb adalah seb€€ar Rp.soo,Juniusekali

masuk
d. golongan lll adalah sebesar Rp. l.Ooo,Junivsekali

masuk
e. golongan Madalah seb€sar Rp.1.500,/uniusekali

ma6uK
f. golongan V adalah sebesar Rp.1.500,-/uniUsekali

masuk
g. golongan Vla adalah seb€sar Rp.2.000,-/univ

s€kali masuk
h. golongan Vlb adalah sebesar Rp.2.000,-/uniu

sekali masuk

Baglan Ketiga
Jasa Pelayanan Termlnal Penumpang

Dan Pemaliharaan Dermaqa

Pasal 3

(l) Besarnya retribusi jasa pelayanan terminal
penumpang untuk penumpang, pengantar dan
penjempu:

't',



a. Penumpang Rp. 1.500/orang/sekali masuk
b. Pengantar/ penjemput Rp. 1.000/orang/sekati

masuk
(2) Besamya retribusi jasa pemeliharaan dermaca

pelabuhan bagi kendaraan menurut golongan :
a. Golongan lla adalah sebesar Rp. soo,Juniv

sekali masuk
b. Golongan llb adalah seb€sar Rp. 1.000,-/uniu

sekali masuk
c. Golongan lll adalah sebesar Rp.2.OoO,JuniU

sekali masuk
d. Golongan lV adalah sebesar Rp. 5.000,Juniv

sekali masuk
e. Golongan V adalah sebesar Rp. lO.0O0,-/

uniusel€li masuk
t Golongan Vla adalah sebe€ar Rp. 15.000,-/

uniusekali masuk
g. Golongan Vlb adalah sebesar Rp. 20.000,-/

uniusekali masuk
(3) Besarn!€ retribusi jasa pemeliharaan dermaga

pelabuhan bagi barang muatan di atas kendaraan
adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)non.

(4) Retnbusi dipungut pada saat kendaraan akan
memasuki daryatau alGn melakukan kegiatannya
pada langkungan pelabuhan.

Baglan Xeempat
Jasa SandarrTambat

Pasal I O

('1) Retribusi jasa sandar^ambat dikenal€n terhadap
kapal yang b€rtambat pada tambatan dermaga
(beton, besi, dan kayu), breasting, dolphin/
pelampung dan/atau pinggiran daryatau lcpal yarE
merapat pada kapal larn yang sedang
sandar/tambat.
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(2) Pengenaan retnbusi jasa sandarltambat sebagar-
mana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada
GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur
kapal dengan masa tambat menggunakan satuan
erma[.

(3) Retribusi .jasa sandar^ambat untuk lambatan
pinggiran dikenakan terhadap kapat )€ng ber€andar
atau tambat secara phisik diil€t dipinggiran sungai
atau pantai dalam dae€h lingkungan kerja dan
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

(4) Kapal yang bertambat pada tambatan pinggiran
dikenakan retribusi jasa sandar/tambat tanpa
pembatasan waKu tambd-

(5) B6amya retnbusi jasa sandarnambat menuM tipe
oermaga :
a. Dermaga beton jembatan bergerak -

Rp 23 Per cT/Call
b. Dermaga beton Rp. 22 Per cT/Call
c. Jembatan kayu Rp. 15 Per cT/Call
d. PinggiEn/pantaiRp. '10 Per cT/Call
e. Kapal istirahat pada dermaga -

Rp. 5 Per GTlCall
(6) Elesarnya retribusijasa sandar/tambat menurut jenis

angMan :
a. fambat dermaga (Beton, besi, dan kayu)

- Kapal angkdian luar
negeri$ 0,050Pq GT,/ETMALL

- Kapalangkutan dalam
negeri Rp. 30 Per GT/ETMALL

- Kapal pelayaran rakyau
perintis Rp. 15 Pef cT,/ ETMALL

b. Tambat breasting, cjolphin, petampung
- Kapal angkutan luar

negeri $ 0,030 Per GT/ETMALL
- Kapal angMan dalam

negeri Rp. 20 PeTGT,|ETMALL
- Kapal pelayaran rakyau

Perintis Rp. 10 Per GT,IETMA--
14



c. Tambat pnggrran/talud
- Kapal angkutan luar

negeri $ 0,010 PerGT/ETMALL
- Kapal angkutan dalam

negeri Rp. 10 Per GT/ETMALL
- Kapal pela)€ran ralqat /

oedntis RD. 2 Per GT,/ETL'ALL
(7) Besamya retribusi jasa sandafiambat kapal :

a. gd 250 GT
b.250vd500GT

Rp. 15.OO0,JCall
Rp.20.000,Jcall

(8) Retribusi dipungut setelah lGpal mendapatkan
pelayanan atau setelah melakukan kegiatan di
pelabuhan.

Baglan Xelima
Jasa Labuh

Pasal l l

(1) Retribusrjasa labuh dikenakan te/nadap kapalyang
berkunjung dan/atau menggunakan perairan
pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja
dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuh-

(2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan
.etribusi Jasa labuh berkunjung !'ang didasaftan
pada GT kapal dengan berpedoman pada surat
ukur l€Dal.

(3) Terhadap kapal yang berkunjung dar/atau berada
di pelabuhan melebihi 10 (sepuluh) hari, dikenakan
retribusijasa labuh untuk setiap masa 10 (sepuluh)
hari berikutnya sebesar tafif dasar.

(4) Kapal yang menunggu naik dok atau dalam
perbaikan (t/oating repail di Wtaitan pelabuhan
dikenakan retribusi jasa labuh sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari tarif dasar atas dasar surat
keterangan dari syahbandar setempat, kecuali kapal



tersebut bertabuh datam daerah lingkungan kerJa
perairan pelabuhan yang telah dise\,va sesuai
dengan kontrak antara pemrlrk dok yang
Dersangkutan dengan pthak petabuhan, dtbebaskan
dari retribusi jasa labuh.

(5) Ka.p9l . pelayaran ratqat fang berkunjung ke
petabuhan dikenakan retribusi lasa labuh sebesar
19 % Gujuh puluh lima pecen) dari retribusi jasa

_-. labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri.
(6) Kapal pelalraran ratq@t dengan ukuran diluar

ketentuan sebaga,rnana pasal t hun-lf h, dikenakan
retnbusijasa labuh kapal niaga angk tan hut dalam
negen.

(7) Kapal pelayaran ralgat yang melakukan kegiatan
angKutan taut luar negeri dikenakan retribusi jasa
labuh angkutan taut datam negeri.

(8) Pembebasan retribusi jasa labuh untuk kapal
anglotan laut dalam negeri, diberikan kepada :
a. Kapal perang Republik Indonesia, KaDal

S\€hbandar, Kapat Navgasi. Kap€ KpLp,
Kapal Bea Cukai, Kapal penelitian, Kapal
Palang Merah, Kapat PEMDA, Kapat POLRI
!€ng tidak bertindak sebagai kapat niaga serta
kapat yang metakanakan tugas SAR;

b. Kapal baru selesai dlbangun yang selama
berada di pelabuhan tidak melakul€n keoEtan
menurunkan dan/atau menailt€n penum-pang,
barang dan/atau tidak melakukan Fsa-jasa|atnr|l€:

c. Kapal yang berlal€r melintasi perai€n
pelabuhan;

d. Kapal yang tidak dipakai tagi dan ditabuhkan di
tempat yang ditetapkan oteh Syahbandar
bersama pengelola pelabuhan setempat:

e. Kapal yang sesuai ketentuan instansj yang
.^. _ b€Menang tidak waJib registrdsi.
(9) pembebasan retnbusi jasa tabuh untuk kapal

angkutan laut luar negeri, dibetikan Kepaoa .



a. Kapal yang berlayar melrntasr perarran
oelabuhan:

b. Kapal yang tidak dipakai lagi dan dilabuhkan di
tempat yang d etapkan oleh Syahbandar
bersama pengelola pelabuhan setempat

('10) Besamya retribusi jasa labuh menurut Fnis
angKL[an :
a. Kapalangkutan luar negeri$ 0,050Per GT/

b Kapal angkutan dalam negeri Rp. 45 Per GT/
Call

c. Kapal pelayaran ralryat / perintis Rp. 22 Per GT/
Call

d. Kapal melakukan kegiatan tetap:
- Kapal angkutan luar

negeri $ 0,018 Per GT / Call
- Kapal angkutan dalam

negei RP. 20 Per GT / Ca
- Kapal pelayaran raKfat /

oerintis Ro. 10 Per GT/Call

(1)

(2)

Bagian Ke€nam
Jasa Pemanduan

Pasal 'l2

Kapal yang berukuran 150 GT atau lebih, wajab
menggunakan jasa pemanouan pada waKu
berlayar di perairan wajib Pandu.
Kapal anglotan laut dalam negeri yang dibebaskan
dari retnbusijasa Pemanduan Yaftu :
a. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
b. Kapal perdng Republik Indone6ia dan kapal

Negara Republik Indonesia untuk tugas
oemerintahan:

c. kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya
dengan maksud memrnta penoEngan ke-



manusiaan dalam hal pengobatan dan/atau
p€nyelamatan terhadap bencana laut;

d. Kapal yang menyeberang secara tetap dan
teratur menyinggahipelabuhan yang sama lebih
dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat)
jam diperairan wajib pandu tertentu.

(3) Kapal angkutan laut luar negeri yang dtbebasl€n
dari retribusiiasa pemanduan yaitu :
a. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
b. Kapal }rdng menguniungi pelabuhan hanya

dengan maksud meminta F,ertolongan ke-
manusiaan dalam hal pengobatan atau
penyelamatan terhadap b€ncana laul;

(4) Terhadap kapal-kapal yang mengalami kelambatan
gerakan atas rekomendasi pandu lGrena pasang
surut, gangguan cuaca atau keiadian luar baasa
lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan
reiribuei jasa pemanduan.

(5) Pelayanan jasa pemarduan untuk kapal konvoi
dalam 1 (satu) gerakan pemanduan yang drlakukan
oleh pandu yang beElda di atas, kapal terdepan
atau pandu tetap berada diatas kapal pandu/tunda,
dikenakan tarfi pelayanan lasa pemanduan sebesar
100 yo (seratus persen) dari tarif dasar terhadap
masing-masing kapal konvoi tersebut.

(6) Batas waktu minimal untuk penyamp€tan peF
mintaan pandu, pemberitahuan pembatalan darl
atau perubahan waKu pemanduan, batas waKu
minimal keterlambatan gerdkan kapat sejak pandu
naik di atas kapal dan pengenaan tambahan
retibusi jasa pemanduan ditetapkan dengan
keputusan tersendiri.

(7) Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud datam
ayat (1) pasal ini yang masuK keluar dar/atau
melakukan gerakan tersendiri di daerah peIatran
wajab pandu tanpa zrn, dikenakan tambahan
retribusa jasa pemanduan sebesar 200 % (dua
ratus pecen) dari tarif dasar.
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(8) Kapal yang menggunakan jasa pemanduan di luar
balas perairan wajib pandu dart/atau perairan pandu
luar bia€a, dikenakan sesuai retribusi iasa
pemanduan pada perarran walib pandu pelabuhan
terdekat dengan ketentuan biaya hansportasi dan
akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai
jasa yang besarnya d,tetapkan oleh pengelola
Pelabuhan.

(9) Pengenaan retribusi jasa pemanduan bagi kapal
tunda yang menggandeng tongkang/alat apung
lainnya diatur sebagai berikut :
a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/

dikawaydidorong/digandeng oleh kapal tunda
milik pengelola Pelabuhan, dikenakan retribusi
jasa pemanduan sebesar GT tongl€ngy'alat
apung yang bersangkutan, sedangkan kapal
tunda tersebut dikenakan retribusi jasa tunda
yang berlaku sesuai dengan keputusan ini;

b. Tongkanglalat apung lainnya yang
ditunda/dikawaydidomng/ digandeng oleh kapal
tunda milik pengelola Pelabuhan , dikenakan
retribusi jasa pemanduan seb€sar GT kapal
tunda ditambah GT tongkang/alat apung lrang
bersangkutan.

('10) Pemanduan l€pal yang menggunakan jasa pandu
laut dan pandu bandar waKu masuk atau keluar
pelabuhan s€cara langsung, dikenakan 1 (satu) kali
retribusi jasa pemanduan pada waKu masuk atau
keluar pelabuhan;

(11) Dalam hal terjadi pemanduan kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (10) yang dilakukan secara
langsung, dikenakan retribusi jasa pemanduan
sesuai dengan jumlah gerakan,

(12) Pelayanan jasa pemanduan gerakan tersendiri di
dalam perairan wajib pandu untuk keperluan shifting
kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak
pelayanan pemanduannya melebihi jarak peman-
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duan.pada pelabuhan setempat, akan diatur dengan
keputusan tersendiri.

(13) Tarif dasar retribusi jasa pemanouan adatah
penjumlaha_n retribusj tetap perkapal pergerakan

. . -. 
dengan tarif variabet per cT per kapal per g6nkan;

(14) Tarif dasar retribusi Jasa pemanduan untut< tapdt
angkutan taut dalam negeri, ditetapkan dendan
ketentuan sebagi berikut :
9 far{tetap Rp 3.1.500,- perkapat pergerakan
b. Tarifvariabel Rp. 16,- per GT perkapal

pergerakan
(15) Tarif dasar retribusi jasa pemanduan untuk kapal

angkutan taut luar negeri, ditetapkan dengan
ketentuan sebagi berikut :
a. Tarif tetap I 40,00 perl€pat pergerakan
b. Tarif variabet $ 0,020 per Gi Derl€oal

pergerakan
c. Besamya tarif sebagaimana diatur dalam avat

(14) dan (15), ditetapkan dengan ketentuan
sebagai beriM :Retribusijasa pemanduan pada
waKu melayani masuk / keluar l€pal di pe;iran
wajib pandu, dikenat€n 100 % (seratus persen)
dari tarif dasar:

d. Retribusijasa pemanduan pada waKu melavani
gerakan teJEendiri di perairan wajib pa;du,
djkenal€n 75 % (tujuh putuh tima persen) dari
tarifdasari

e. Retribusijasa pemanduan pada waldu melayani
pemanduan kapat di luar batas peraiEn \,Giib
pandu. dan di perairan pandu luar biasa,
dikenakan 200 0/6 (dua ratus persen) dari tarif
dasar, ditambah biaya sebagatmana ketentuan
dalam ayat (8).
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Bagian Ketujuh
Jasa Penundaan

pasat 13

(1) Kapal dengan panjang 70 meter atau tebih yang
berolah gerak di perairan wajib pandu, dalam
menggunakan .,asa penundaan berpedoman pada
ketentuan keselamatan pelayaran. sebagar berikut :
a. Panjang 70 meter sampai dengan 100 meler

dapat ditunda dengan 1 (6atu) kapat tunda yang
mempunya' daya minimal 600 PK;

b. Panjang lebih dari 100 meter sampai dengan
150, dapat ditunda dengan 2 (dua) kapat tunda
dengan jumlah daya 1.600 PK sampai dengan
3.400 PK:

c. Panjang lebih dad 150 meter sampai dengan
200, dapat ditunda dengan 2 (dua) kapal tunda
dengan jumlah daya 3.400 PK sampaidengan .
5.000 PK,

d. Panjang lebih dari 200 meter sampai dengan
300, dapat ditunda dengan 3 (tiga) kapat tunda
dengan jumlah da!€ 5.000 PK sampai dengan
10.000 PK;

e. Panjang lebih dari 300 meter ke atas dapat
ditunda 4 (empat) kapal tunda dengan jumlah
daya 10.000 PK.

(2) Pengenaan retribusi jasa penundaan kapal di
perairan \.1iajib pandu, ditetapkan sebagai berikut :
a. Pemakaian l€pal tunda dikenakan retrjbusijasa

penundaan sebesar larif dasar;
b. Pembatalan permintaan kapaltunda yang telah

dikirim ke lokasi kapal, dikenakan retribusi jasa
penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk
pemakaian 1 (satu) jam.

(3) Jam pemai€ian kapal tunda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dih ung sejaK kaoat tunda
tiba di lokasi kapal yang di tunda sampai dengan



selesai menunda drtambah jumlah jam ke-
berangkatan dari dan kembali ke pangkalan.

(4) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam
kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-
rata sebagaimana dimaKud dalam ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

(5) Pemakaian kapal tunda diluar batas perairan watib
pandu dan diperai€n pandu luar biasa dalam
keadaan menundalmendorong/ menggandeng dan
dalam keadaan tidak menundalmendorong/meng-
gandeng, termasuk melakukan pengawalan dan
penjagaan kapal, ditetapkan dengan keputusan
tersendiri.

(6) Pembulatan Jam pemakaian kapal tunda sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (3), dfietapkan sebagai
berikut :
a. Penggunaan lcpal tunda kurang 1 (satu) jam

dihitung menjadi 1 (satu) jam;
b. Untuk selebihn!€ :

- Kurang dari % jam dihitung menjadi % jam;
- Lebih dari % iam dihitung menjadi ljam;

(7) Retribusi jasa p€nundaan adalah penjumlahan tarif
tetap perl€pal yang ditunda per .iam dengan tarif
variabel per GT per lGpal )€ng ditunda per jam.

(8) Retribusijasa penundaan untuk kapalangkutan laut
dalam negen, ditetapl€n dengan .ketentuan sebagl
berikut :
a. Kapals.d 3.500 cT

- Tanf tetap Rp. 120.000,- Perkapalyang
ditunda4am

- Tariiwriabel Rp. 02,- Per cT perkapal yang
ditunda / iam

b. Kapal3.501 s.d 8.000 GT
- Tarif tetap Rp. 300.000,- Perkapalyang

ditunda/jam
- Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

dituita/jam
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d.

Kapal I 001 s.d 14.000 GT
- Tarif tetap Rp. 475.000,- Perkapalyang

ditunda/jam
- Tarifvariabel Rp. 02,- Per GT perkaDal yang

ditunda,/jam
Kapal 14.00'l s.d 18.000 GT
- Tarif tetap Rp. 625.000.- Perkapalyang

ditunda/jam
- Taif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

ditunda/jam
Kapal 18.001 s.d 26.000 GT
- Tarif tetap Rp. 1.000.000,- Perkapalyang

ditunda/Jam
- Tarif \Eriabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

ditund€y'jam
Kapal 26.001 s.d 40.000 GT
- Tarif tetap Rp. 1.000.000,- Pe*apalyang

ditunda4am
- Tarif \ariabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

ditundaljam
Kapal 40.001 s.d 75.000 GT
- Tariftetap Rp. 1.000.000,- Perkapalyang

ditunda4am
- Tarifva.iabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

ditundaljam
h. Kapal diatas 75.000 GT

- Tariftetap Rp. 1.350.000,- Perkapalyang
ditunda/jam

- Tarif\€nabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang
ditunda/jam

i9) Tarif dasar retdbusi jasa penundaan uniuk kapal
angkutan laut luar negen, ditetapkan dengan
ketentuan sebagi berikut :
a. Kapal s.d 3.500 GT

- Tarit tetap $ 145.00 Perkapal vang ditunda./
jam

- Tarif \€riabel $ 0,004 Per GT perkapal yang
ditunda,/jam

c.



b. Kapat 3.501 s d 8.000 GT
- Tarif tetap $ 375.00 Perkapal yangditunda_/

jam
- Tarif variabel $ 0.004 Per cT perkapal yang di

tunda/jam
c. Kapal8.001 s.d 14.000 cT

- Tarif tetap $ 570.00 Perkapal yang ditunde/
lam

- Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapalyang
ditunda/jam

d. Kapal 14.001 s.d 18.000 cT
- Tarif tetap $ 770.00 Perkapal yang ditunda/

jam
- Tarif \€riabel $ 0,004 Per cT perkapal yang

ditunda/jam
e. Kapal 18.001 s.d 26.000 cT

- Tarif tetap $ 1.220.00 Perkapalyang ditunda/
jam

- Tarif variabel $ 0,004 Per cT perkapal yang
ditunda4am

t Kapal26.00'1 s.d 40.000 cT
- Tariftetap $ 1.220.00 Perkaoatyang ditunda/

jam
- Tarif variabel $ 0,004 PerGT perkapalyang

ditunda,/jam
g. Kapal40.001 s.d 75.000 GT

- Tarif tetap $ 1.300.00 Perkapalyang
ditunda4am

- Tarif riabel $ 0,002 Per GT perkapatyang
ditundaljam

h. Kapal dlatas 75.000 GT
- Tarif tetap $ 1.700.00 Perkapalyang

ditunda4am
- Tarifvariabel $ 0,002 Per GT perkapal yang
ditunda./jam

(10) Kapal dengan ukuran panjang dibawah 70 meter
yang memerlukan palayanan jasa penundaan



dikenakan retnbusi sesual dengan ketentuan oalam
ayat (8) dan (9).

(1 1) Untuk keselamatan pelayaran, kapal dengan ukuran
panjang lebih dan 30 meter ditaksanakan
pengepilan, kecuali kapal pelayaran.

(12) Pengepilan kapal di tambatan/dermaga umum yang
merupakan satu kesatuan dengan pelayanan jasa
penundaan, menjadi tanggung jawab pengelola
pelabuhan.

(13) Pengepilan kapal sebagaimana dalam al/at (l ) yang
tidak merupakan satu kesatuan dengan pelayanan
jasa penundaan, ketentuan biaya pengepilan akan
diatur dengan kesepakaian.

Baglan Kedelapan
Jasa Timbang Kendaraan

Pasal 14

(1) Besamya retribusi jasa timbang kendaraan bagi
kendaraan barang bermuatan menurut golon!€n :
a. Golongan lll adalah sebesar Rp 2000,-/

Kenoaraan
b. Golongan lV adalah sebesar Rp. 2 500.-/

xenoaraan
4. Gclongan V adalah setlesar Pc : a-10 ,

kendaraan
d Golongan Vle aoajan seDesar Rp 3 000 -/

(enc3|.3an
e Goloigan Vlb adaiah sebesar Rp. 3 000.-/

Kenoataan

(2) Rekibusi dtpungut setelah kendaraan melakukan
penrmoangan dengan menggunakan fasrlitas
trmbang kendaraan di pelabuhan



Bagian Kesembilan
Jasa Penumpukan Barang

pasat 15

(1) Retribusi jasa penumpukan di gudar€/lapangan
penumpukan dikenakan dengan ketentuan sebagai
berikrJt :
a. Untuk baEng !€ng dibongl(ar dari l@pal, hari

penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran
pertama dari tempat baEng yang bersangMan
sampai dengan bardng dikeluarkan dari tempat
p€numpukan;

b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari
penumpukan dihitung mulai had penumpul@n
p€rtama dari tempat baftmg yang bercangkutan
di lempat penumpukan sampai dengan hari
selesaj pemuatan keseluruhan muatan kapal
yang bersangkutan.

(2) Besamya rehibusi jasa pen-umpukan barang
dihitung dalam satua^n per Mr per hari adalai
sebesar RD. 1.000.-/M'/han.

(3) Besamya retribusi jasa penumpukan hee/an
dihitung dalam satuan perekor perhari adalah :
a. cajah, BadaK dan sejenisnyaRp. 1.500,-/

ekor/hari
b. Kuda, sapi, kerbauRp. 1.000,J

ekor/hari
c. Kambing, domba, rusaRp. 500,-/ekor/hari
d. Ayam, unggas dan sejenisnyaRp. 1oo,-/ekor/

harl
(4) Retdbusi dipungut sebelum barangL/hevt/an diletak-

kan atau ditumpuk di areal pelabuhan
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Bagian Kesepuluh
Jasa Pelayanan Alr Bersih, Bahan Bakar Minyak,

Rupa-Rupa Dan Penitipan KendaEan

Pasal 16

(1) Besanrya retribusi jasa pelayanan air bersih diatur
sesuai ketetentuan yang berlaku.

(2) Besanrya retribusi .iasa pelafanan ditelapl€n
kepada kapal, pribadi, perorangan dar/ atau pemilik
perusahaan lrang menggunakan pelayanan air
bersih yang beFumber dari PDAM yang melalui
instalasi milak pelabuhan dihitung berdasarkan tarif
PDAM ditambah 25 0/6.

(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi,
p€rcEngan dan/atau pemilik perusahaan
mendapatkan pelayanan atau setelah melakukan
kegiatannya di pelabuhan.

Pasal l7

(1) Besamya retribusi jasa pelayanan bahan bakar
minyak diatur sesuai ketetentuan yang berlaku.

(2) Besamya retdbusi jasa pelayanan ditetapkan
kepada l€pal, pribadi , perorangan dan atau pemilik
perusahaan yang menggunakan pelal,anan bahan
bakar minyak yang brsumber dari PERTAMINA
yang melalui instalasi milik p€labuhan dihitung
berdasarl€n tarif PERTAMINA ditambah 25 %.

(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi,
perorangan dan/atau pemilik perusahaan
mendapatkan pela\€nan atau setelah melakukan
kegiatannya di pelabuhan.

Pasal 18

(1) Besarnya retribusijasa pelayanan rupa-rupa di atur
sesuai ketetentuan yang berlaku.



(2) Besarnya retribusijasa pelayanan listrik, tarjf telkom
dan pelayanan terminal penumpang kapal laut
ditetapkan kepada kapal, pribadi, perorangan dan
atau pemilik perusahaan yang menggunal€n
pelayanan jasa pelayanan yang bersumber dari
PLN, TELKOM dan pelabuhan dihitung berdasarkan
tarif PLN dan TELKOM ditambah 25 0/6.

(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi, peF
orangan dan atau pemilik perusahaan mendapatkan
pelayanan atau setelah melakukan kegiatannya di
pelabuhan.

Pasal l9

(1) Besamya retribusi mangkal / penitipan kendaraaan
di kawasan pelabuhan berdasarl€n waldu:
a. antara 4 Vd 8 jam Eebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu ruDiah).
b. antara M 24 jam sebesar Rp. '10.000,-

(sepuluh ribu rupiah).
(2) Kendaraan yang mangkal akan diaga oleh

kesatuan pengamanan pelabuhan.

BABXV
WI.AYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi s$/a tanah dan/atau bangunan dan/atau
ruangan dan/atau jasa pelalEnan di pelabuhan
dipungut di dalam kawasan atau lingkungan wilayah
Delabuhan.
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BAB Xvlll
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1 ) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongl€n.
P) Retnbusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
SAI.IKSI ADMINISTRASI

Pasal22

Dalam hal \4ajib retribusi tidak membayar retribusitepat
pada waKurrya atau kurang membayar, dikenal€n
sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari setiap rctribusi yang teruhng atau kurang
memDayar-

BAB XX
TATA CAIIi\ PEII,IEAYAIIiAN

Pasal 23

Pembayaran re,tribusi sewa tanah dan/atau bangunan
dan/atau ruangan, retribusi jasa tanda masuk
pelabuhan, retribusi jasa pemeliha|aan dermaga,
retribusi .iasa sandar, retribusi jasa timbang kendaraan
dan retribusi jasa penumpukan dimasukkan ke Kas
Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 Jam setelah
diterima oleh Bendaharawan Penenma.

Pasal 24

Pembayaran retribusi se\|ia ianah dan/at?u bangunan
dan/atau ruangan, retribusi jasa landa masuk



pelabuhan, retribusi jasa pemeliharaan dermaga,
retribusi jasa sandar, retribusi jasa timbang kendara;n
dan retribusi jasa penumpukan barangr'hewan
sebagaimana dimaksud pada Pasal23 harus dilakukan
secara tunaUlunas.

pasal 25

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 Qanun ini diberikan Tanda BuKi
PembalEran / setoran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku penerima-
an.

(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Tanda BuKi
Pembayaran diatur oleh inslansi berv/enang
dan/atau s$uai ketentuan yang berlaku.

BAB XXI
KETEiITUAN PIDAI{A

pasal 26

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimalcud dalam pasal 5, 6, 7, g, 9,
10,11,'12,13, 14, 15, 16 dan 17 diancam pidana
maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib Retnbusi yang tidak melalGanakan
ker,r€jibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda pating ban!€k 4 (empat)
kali jumlah retribusi terutang.

(3) Indak pidana sebagaimana di maksud datam avat
(1) adalah pelanggaran.
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BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan
Dinas Perhubungan diberi v€wenang khusus
sebagai pnyjdik untuk melakukan perryidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) War€nang penyidlk sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar keterangan atrau lapo|an teGebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

c. Memintia keterangan dan bahan buldidariorang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumendokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatl€n
bahan buKi pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

I Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaKanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

g. lrenyuruh berhenti dan atau melarang
seseolang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriKaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
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dokumen yang diba\4a sebagaimana yang yang
dimaksud dalam huruf c:

h. Memotret seseoEng )€ng berl€itan dengan
tindak pidana Retribusi Daerahi
Memanggil orang untuk didengar keterangann!€
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Menghentil€n penyidikan;
Melakukan tindal€n lain !€ng perlu untuk
kelanoaEn penyidilcn tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimalGud datam ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil perryidikan kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan )€ng diatur dalam
undang-undang Nomor 8 Tahun 198.1 tentano
Hukum Acara Pidana.

BAB XX I
KETENTUAIiI PERALIHAN

pasal 28

Pada saat Qanun ini ditetapkan semua peratuErn
Daerah yang bertentangan dengan eanun ini tidak
berhku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam eanun inl sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota

t .

)
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Pasal 30

Qanun ini mulai beriaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap o|ang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Qanun ini dengan menempatlcn-
nya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetaptan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004

18 RabiulAwal'1425

LIKOTA BANDA ACEH,

CadDto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
padatanggal lLuci-?q

20 RablulAwal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Cadttto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN OAEMH KOTA BANDA ACEH TAHUN 20o'l NoMoR 3
sERt c r{oMoR 1



PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2(X!4

TENTANG

RETRIBUSI PEI-AYANAN PEI.ABUHAN

UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsurdalam penyelenggara-
an pelayaEn memiliki peranan )rang sangat penting dan str"ategis
sehingga dalam penyelenggaEannya Pemerintah Kota telah
menyediakan sudu pelabuhan yang memad3i.

Bahwa untuk penyelengaraan kegiatan kepelabuhanan
tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubehan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Paiak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LembaEn Neoara
Nomor 4048), serta Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2-OO 1
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomo|119, Tambahan Lembaran Neqara Nomor
4139), Pemerinrah Kota memiliki ks enangan untuk- memungur
retrjbusi atas jasa-jasa yang diberikan berkaitan dengan kegiatan
kepelabuhanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Ayat (1)

Cukuo ielas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (t )

Cukup jelas
Afrat (2)

Cukup jelas
Pasal 4

Cukupjelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Ayat (1)
CukuPjelas

Ayat (2)
Cukup jels

Pasal 7
Ai€t (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
A!€t (3)

cukup jelas
Pasal I

Ayat (1)
Cukupjelas

A)€t (2)
CukuP jelas

A!€t (3)
cukup jelas

Ayat (4)
a. Golongan I adalah Sepeda;
b. Golongan ll adalah Kendaraan bermotor roda

dua beruPa sepeda motor'
c. Golongan ll b adalah Kendaraan bermotor roda

tiga berupa , beca, bemo, bajay dan sejenisnya.
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d. colongan lll adalah Kendaraan bermotor berupa
mobil jeep, sedan, minicap, minibus, microtet,
prck up, combi, station wagon dan sejenFnya.

e. Golongan lV adalah Kendaraan bermotor
berupa mobil bus, mobil tangki./barang ukuran
sedang dengan panjang sampaidengan 5 meter
dan sejenisnlra .

f. Golongan V adalah Kendaraan bermotor beruDa
mobil bus, mobil barang/tangki kendaraan penarik
dengan ukurern panjang lebih dari 5 meter dan
sejenrsnya.

g. Golongan Vl a adalah Kendaraan bermotor
berupa mobil barang/tangki/kereta tempet kereta
gandengan serta alat beEt roda karet dengan
berat sampaidengan 12 ton.

h. Golongan Vl b adalah Alat b€rat roda karet
dengan berat sampai dengan 12 ton.

Pasal I
Ayat ( 1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 1O

A!,at (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
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t!

Arat (6)
Cul(Jp jelas

Ayat C/)
Cukup jelas

Ardt (8)
Cukup jelas

Pa8al 11
A!,at (1)

CUI(JP irs
Ayd (2)

c|icjp jelas
Al€t (3)

Cul(Jp ielas
Ayat (4)

Cukup iela6
Alrat (5)

Cukup ielaE
A!6t (6)

Cukup Flas
Ayat Ci)

culup jelas
Ayat (8)

Cukup jela6
Ayd (e)

Cukup jelas
Ayat (10)

CuloP jelas
Pasal '12

Al€t (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Fl6

Alrat (3)
Cukup ielas

Ayd t4)
Cukup jelas

Alrat (5)
Cukup jelas
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1:

Ayat (6)
Cukup ielas

A!€t (7)
Cukup jehs

A!€t (8)
Cul(Jp ielas

Af.at (9)
Orkup jelas

Ay€'t (10)
Cukup jelas

Al€t (1r)
Cukup retas

Ayat (12)
Cukup Jelas

A)€t (13)
Cukup Flas

Ayat (14\
Cukup jelas

Al,at (15)
Cukup ielas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup Flas
A),at (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
A)€t is)

Cukup jehs
Alrat (6)

Cukup Flas
Ayat (7)

Cukup jelas
A!,at (8)

Cukup Jelas
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AYat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
CukuP jelas

Ayat (1 1)
Cukup jelas

Ayat 02)
cukup jelas

Ayat (13)
CukuPjelas

Pasal 14
Ayat (1)

a. Golongan lll adalah Kendaraan bermotor berupa
mobiljeep, sedan, minicap, minibus, microlet , pick
up, oombi, station vagon dan sejenisnya.

b. Golongan lV adalah KendaEan bermotor berupa
mobil bus, mobil tangkv barang ukuran sedang
dengan panjang sampai dengan 5 meter dan
sejenEnya .

c. Golongan V adalah Kendaran bermotor berupa
mobil bus, mobil ba€ng^angki kendaraan penarik
dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan
sejenisnya.

c. Golongan Vl a adalah Kendaraan bermotor berupa
mobil baEngftangki/kereta tempel kereta
gandengan serta alat berat roda l€ret dengan berat
sampaidengan 12 ton

d. Golongan Vl b adalah Alat berat roda l€ret dengan
berdt sampai dengan 12 ton.

Ayat (2)
CukuP jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

cukuPjelas
Ayat (3)

Cukupielas 
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1!,

A'rat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
A!,at (1)

Cukup jelas
A)'at (2)

Cukup jelas
Ay* (3)

Cukup Ftas
Pasal 17

AI€t (1)
Cukup iras

Ayd (2)
CrJt(Jp Ftas

Ay?t (3)
Cukup jds

PasallS
Alrat (1)

Cul(ljp ielas
Alrat (2)

Ctkupjel6
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 'l9

Ayat (1)
Cut(,p jetas

A!,at (2)
Cukup jdas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Alrat (1)

Cul(lp jelas
Ayat (2)

Cukup Flas
Ardt (3)

Cukup Flas
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Pffi12.
OrkuP je|as

Pa8al 23
Culalp td6

Pasal24
CukuP idx

M25
CukuP !)b6

P8€d 26
OlkPiek

Pasal 27
-- Ayat (1)

c|*up lelas
Ayd (2)

Ci(lpi€hs
Ayat (3)

Cul(.pidas
Pa8al 28

AY* (1)
Orkup iehs

Ayd (2)
CtiilP tsks

Ayat (3)
O.dryid6

Pasal29
Culc.p idc

Pasal30
. Cul(lP ielas
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Nomor 4
BERITA DAERAH

TAHUI,'
KOTA BANDA ACEH
2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2OO5

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANOA ACEH NOMOR2 TAHUN
2OO4 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahuia eanun Kota Banda Aoeh Nomor 2 Tahun
2004 tentang Retribusi petat€nan pelabuhan )€ng
telah mendapat persetujuan Dewan pe|wakilan
Rakyat DaeEh Kota Banda A6€h sesuai denoan
Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 -Mei
2004 tentang persetujuan Dewan pemakilan
Ralqat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga
belas) Buah Rancangan eanun untuk ditetapkan
Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 dan
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3, SeriC. Nomor 1.
perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maKud tersebut perlu menetaokan
dalam suatu Peraturan Waiikota

Mengingat : 1. Undang-Undang DaruEt Nomor I Tahun 1956
tentang pembentukan Daerah Otonom dan Kota_
kota Besar dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
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3.

2.

6.

7.

L

lndonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3667);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomo|l8 Tahun
1997 tentang Pajak Daemh dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nornor
4048);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah lstimev/a
Aceh sebagai Provinsi Nanggrce Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomot
4134\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor '125, Tambahan
LembaEn Negara Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun '1983 tentana
Perubahan Batas Wilayah Koramadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32471,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang AngkLrtan di Perairan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);

5.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku di Departemen Perhubungan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3940);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kev'rEnangan Pemerintah dan Kev€nangan
Propinsi Sebagai DaeEh Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
N€gara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
4l,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaE
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan LembaEn Negara Nomor 4145);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah,

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10)
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MEMUTUSXAN :

Menetapkan : PERATUMN WALIKOTA SANOA ACEH TENTANG
PELAXSANAAN QANUN KOTA BANOA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSI
PEUYANAN PELABUHAN

Pasal 'l

Qanun Kota Banda Aoeh Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2004 Nlomor 3, Seri C Nomor 1, perlu
segera djla|<sanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaKud dalam
pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya
sebagai penjabaran dari Oanun sebagaimana
dimaksud dalam pasall akan diatur lebih lanjutdengan
Kepuiusan Walikota.

Fasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diteiapkan.



Agar setiap orang mengetahuin)€ dan memerintahkan
pengundangan Peraluran Walikota ini dengan
penempatannya dalam Be ta Daerah Kota Banda
Aceh.

Ditetapl€n di Banda Aceh
pada tanggal 16 Aorit 2005

07 Rabiul Awal 1426

PJ, WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Abril 2005

07 RabiulAwal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Caprlxo

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANOA ACEH TAHU 2OO5 NOMOR 4.
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