
LAMPIRAN :  QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018 M

: 20 Rabiul Awal 1440 H

Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

I BANGUNAN

4

(1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan 

bangunan pada ruang milik jalan, sempadan 

jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, 

ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur 

hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau 

Kota

   

(3) Setiap orang atau badan dilarang 

membiarkan/ menelantarkan bangunan 

yang meninggalkan kesan kumuh dan 

berpotensi disalahgunakan oleh orang lain

  

5 (1) Setiap orang atau badan dilarang 

membangun Menara telekomunikasi, kecuali 

mendapat izin dari Walikota atau Pejabat 

yang ditunjuk

  

(2) Pemilik/pengelola menara dan/atau 

tower komunikasi wajib menjamin 

keamanan dan keselamatan dari 

berbagai kemungkinan yang dapat 

membahayakan dan/atau merugikan 

orang lain dan/atau badan dan/atau 

fungsi menara telekomunikasi tersebut

  

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF

LARANGAN KEWAJIBANAyatPasalTERTIBNO



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF

LARANGAN KEWAJIBANAyatPasalTERTIBNO

6 Setiap orang atau badan pemilik 

bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, 

drainase  dan bangunan di lokasi 

miliknya;

b. memelihara pagar pekarangan dan 

memotong pagar hidup yang berbatasan 

dengan jalan;

 

c. membuang bagian dari pohon, semak-

semak dan tumbuh-tumbuhan yang 

dapat mengganggu keamanan dan/atau 

ketertiban.

 
Rp. 200.000

7 (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan pelayanan umum 

wajib mempunyai sistem mitigasi 

bencana 

 
Rp. 1.000.000



(2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan 

bangunan yang dapat menutupi akses jalur 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran

  

8 Setiap pemilik bangunan wajib 

menyesuaikan ketinggian bangunan 

pagar dengan standar teknis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

  

9 Setiap pemilik bangunan wajib 

menyesuaikan ukuran kanopi dengan 

standar teknis yang diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Walikota

  



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel
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Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF
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II PKL 10 (1) (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. menggunakan lahan fasilitas umum 

tertentu untuk tempat usaha PKL atau 

sebagai lokasi PKL;

b. berjualan dan/atau menempatkan barang-

barang pada lokasi-lokasi yang dapat 

dan/atau akan menganggu ketertiban 

umum;

c. berjualan atau berdagang di badan jalan 

dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya;

d. menyimpan atau menimbun barang di 

badan jalan dan tempat-tempat lain yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya; dan 

e. melakukan aktifitas berjualandan/atau 

memanfaatkan ruang terbuka di bawah 

jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran 

dan/atau tempat-tempat umum lainnya 

secara terus menerus/ permanen.

    

(3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi 

jual beli dengan PKL yang berjualan atau 

berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat 

lain yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya

Rp. 200.000


11 Setiap PKL berkewajiban :

a. memelihara kebersihan, keindahan, 

ketertiban, keamanan, dan kesehatan 

lingkungan di lokasi usahanya;

b. menempatkan, menata barang 

dagangan dan peralatannya dengan tertib 

dan teratur serta tidak mengganggu lalu 

lintas dan kepentingan umum;

c. menempati sendiri tempat usaha PKL 

sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan

d. Menaati dan mematuhi terhadap 

perubahan lokasi berjualan

 



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF

LARANGAN KEWAJIBANAyatPasalTERTIBNO

III USAHA 15 Setiap orang atau badan yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha wajib 

memiliki lzin dari Walikota sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

   

16 Setiap orang atau badan dilarang 

menempatkan benda, barang atau alat 

untuk menjalankan kegiatan usaha atau 

bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di 

luar tempat usaha

 
Rp. 500.000

  

17 Setiap pelaku usaha dilarang membuang 

limbah yang dapat mengganggu penghuni 

sekitarnya

  

18 (1) (1) Setiap orang atau badan yang 

menjalankan usaha atau kegiatan yang 

menghasilkan limbah bahan berbahaya 

dan beracun wajib melakukan 

pengelolaan limbah



(2) (2) Pengelolaan limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin 

lingkungan



19 Setiap orang atau badan yang melakukan 

usaha penampungan barang-barang bekas 

harus memiliki izin dari Walikota

   

20 Setiap orang atau badan usaha dilarang 

memproduksi,  mengedarkan, menyimpan, 

menjual, dan menyulut petasan dan 

sejenisnya

   



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF

LARANGAN KEWAJIBANAyatPasalTERTIBNO

IV REKLAME 21 (1) Setiap penyelenggara reklame wajib 

memiliki izin penyelenggaraan reklame 

dari Walikota

   

22 (1) Setiap penyelenggara reklame dilarang :

a. memasang reklame di kawasan kantor 

pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah 

gedung bersejarah dan rumah sakit;

b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, 

lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan 

menempel pada pagar taman dan tanaman;

c. menempatkan media reklame pada titik-

titik/tempat yang dilarang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan;

d. memasang reklame jenis spanduk dengan 

cara melintang diatas jalan;

e. memasang tiang penyangga umbul-umbul 

menempel dan dipaku pada batang pohon, 

ornamen lampu jalan; 

f. memasang atau menempatkan reklame 

pada area (rumija/GSJ dan GSB) antara toko 

dan badan jalan;

g. memasang atau menempatkan reklame 

yang menutupi reklame lainnya; dan

h. memuat konten yang bertentangan dengan 

syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi 

memecah persatuan dan kesatuan bangsa, 

dan yang dilarang berdasarkan perundang-

undangan.

   

V JALAN DAN 

ANGKUTAN 

JALAN

24 Setiap orang  yang tidak memiliki 

kewenangan dilarang melakukan pengaturan 

lalu lintas pada persimpangan jalan, 

tikungan, atau tempat balik arah

  



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA
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25 Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan 

berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan 

yang terbuka;

b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi 

dengan pengaman;

c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan 

tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk; dan

d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu 

kegiatan proyek

  

26 Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan 

menyeberang bukan pada fasilitas 

penyeberangan

 

27 (1) Setiap orang yang menggunakan 

kendaraan umum wajib menunggu di 

halte atau tempat pemberhentian yang 

telah ditetapkan

 
Rp. 50.000

(2) Setiap pengemudi kendaraan umum 

wajib, menaikkan dan/atau menurunkan 

orang dan/atau barang pada tempat 

pemberhentian yang telah ditentukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

 
Rp. 100.000

(3) Setiap kendaraan umum wajib menaati 

trayek yang telah ditetapkan
 

Rp. 500.000

(4) (4) Kenderaan umum jenis becak motor 

harus menunggu penumpang ditempat 

mangkal yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota

 
Rp. 50.000

(5) (5) Setiap orang yang berada di dalam 

angkutan  umum dilarang:

a. mengamen; dan/atau

b. menjual barang-barang 

 
Rp. 50.000
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Tertulis
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(6) (6) Setiap orang yang berada di dalam 

kendaraan pribadi dilarang membuang 

segala jenis kotoran dan/atau sampah 

keluar kendaraan

Rp. 500.000


28 (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang 

membuat, memasang, memindahkan 

dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-

rambu lalu lintas.

  

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang  

membongkar dan/atau memasang trotoar, 

jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan 

keluar masuk ke persil dan sejenisnya

  

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang 

membongkar, memotong, merusak, 

menambah dan/atau membuat tidak 

berfungsi pagar pengaman jalan

  

29 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan 

penggalian dan/ atau pemotongan jalan 

untuk penanaman jaringan pipa, kabel 

dan bangunan utilitas lainnya dalam 

Kota wajib memperoleh izin tertulis dari 

Walikota

 
Rp. 10.000.000

30 Setiap orang dan/atau badan dilarang 

menghuni, dan/ atau memanfaatkan ruang 

terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di 

atas dan tepi drainase dan/atau tempat-

tempat umum lainnya

  



Teg.
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Teg.
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31 Setiap orang atau badan dilarang:

a. mengambil, memindahkan, membuang 

dan merusak tanda peringatan, pot bunga, 

pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama 

jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat 

sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang 

berwenang; dan

b. mendirikan bangunan yang dapat 

mengakibatkan berubahnya fungsi jalan

  

VI PARKIR 32 (1) Setiap badan hukum/ perorangan, dilarang 

menyelenggarakan parkir umum tanpa izin 

dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

 
Rp. 1.000.000

VII SOSIAL 35 (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang 

meminta bantuan dan/atau sumbangan 

yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau 

bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan 

umum, lingkungan pemukiman, rumah 

sakit, sekolah,kantor dan tempat ibadah

  



Teg.

Lisan

Teg.

Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita

SANKSI 

PIDANA

SANKSI ADMNISTRATIF
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37 Setiap orang dilarang:

a. menggelandang/mengemis di tempat 

umum dan di muka umum serta fasilitas 

sosial lainnya; 

b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang 

asongan, dan/atau pengelap mobil di 

jalanan, persimpangan, fly over, under pass 

dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan 

oleh Walikota; 

c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat 

tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan 

penyeberangan dan taman-taman serta 

fasilitas umum lainnya;

d. menempatkan barang atau benda-benda 

lainnya milik gelandangan dan/ atau 

pengemis di tempat umum dan tempat-

tempat lainnya 

e. menghimpun anak-anak jalanan untuk 

dimanfaatkan sebagai peminta-minta/ 

pengamen/ berjualan serta aktivitas lainnya 

yang ditarik penghasilannya dan 

penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan

f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, 

pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil

  

VIII HIBURAN 38 (1) Setiap orang/ badan yang 

menyelenggarakan kegiatan hiburan 

harus memiliki izin tertulis dari 

Pemerintah Kota melalui SKPD terkait

 

39 (1) Setiap orang atau badan dilarang 

menyelenggarakan usaha hiburan umum 

tanpa izin Walikota

  

IX KEBERSIHAN 

DAN 

KEINDAHAN

40 Setiap warga Kota wajib menjaga 

kebersihan dan membuang sampah pada 

tempat yang telah ditetapkan/disediakan 

oleh Pemerintah Kota
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Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita
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41 (1) Setiap pemilik/ penanggung jawab/ 

penghuni rumah, gedung, toko, restoran/ 

rumah makan, perusahaan-perusahaan, 

hotel/penginapan, bioskop dan 

bangunan 

Lainnya serta pemilik/penghuni suatu 

persil tanah diwajibkan untuk :

a. memelihara kebersihan dan keindahan 

halaman/ pekarangan;

b. memelihara kebersihan drainase 

dan/atau saluran yang terdapat 

disekitarnya; 

c. menjaga dan memelihara kebersihan  

lingkungan pada suatu kegiatan yang 

bersifat umum; dan

d. menyediakan tempat sampah

 
Rp. 500.000

42 Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni 

rumah, gedung, toko, restoran/ rumah 

makan, perusahaan-perusahaan, 

hotel/penginapan, bioskop dan bangunan 

lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil 

tanah dilarang:

a. mencemari lingkungan;

b. membakar sampah;

c. merusak dan menghilangkan tempat 

sampah yang telah disediakan;

d. mencampur sampah dengan limbah 

berbahaya dan beracun;

e. memanfaatkan sampah yang dapat 

menyebabkan pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan; 

f. membuang sampah spesifik;

g. mendatangkan sampah dari luar Kota;

h. membuang  dan/atau membiarkan 

sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, 

yang terdapat dalam drainase dan/ atau 

saluran pembuangan;

j. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, 

gersang, tidak terurus;dan

k. membiarkan saluran drainase tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya.

l. merusak keindahan fasilitas umum.
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Lisan
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Tertulis
Denda Segel

Cabut 

Izin
Bongkar Sita
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X PENDIDIKAN 43 (1) Setiap peserta didik dilarang keluar dari 

sekolah pada jam belajar tanpa izin dari 

Kepala Sekolah

 

CAP/DTO

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN


