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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH

. NOMOR 6 TAHUN 1999

TDNTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANDA ACEH

Mcnimbang : a- bahwa dengan telah ditelapkannya Keputusan
Menleri Dalam Negeri Nomor ll9 tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka
Retribusi Izin Trayek nlerupakan .ienis Retribusi
Daerab Tilgkat II;
bah\\'a untuk metnunSut relribus; sebagairrana
dinraksud pada hurula. perllr diatur dengaD Peraturan
Daerah:

Undang-undang Nonror 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daemh Otonom Kota-kota Besar dalan
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lenbaran Negara Nomor 1092)l

b.

Mengingat : I
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2.

l

4.

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (kmbaran Negara
TahuD 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2104);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L€mbaran
Negam Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan L€mbaran
Negara Nomor 3037);
Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang
Hukum Acara Pidana (l€mbaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan L€mbaran Negam Nomor
3209);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
I 992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negam Nomor
3480);

6. Undang-undang Nomor I 8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerai dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmturan Negara
Nomor 3685);

7. Undang-undang Nomor 2t Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (I-embaran

Negara Taiun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran
NegaraNomor l7l0);

8. Pemtutan Pemerintah No 5/t983 tentang Perubal'mn
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Banda
Aceh);

9. Peraturan Pemedntai Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara Pidana (I,€mbaran Negara
Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembamn Negara
Nomor i258);

lO- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyeraharr sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
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Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan L€mbaran
NegaE Nomor 3410):

I I Pemtumn Pemedntah Nomor 41 Tahun 1993 terrang
Angkutan Jalan (Lembamn Negara Tahun l99i
Nonor 59, Tambalran Lembaran Negam Nomor
3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55. Tambahan Lembamn Negam Nomor
3692\:

13. PeEturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentang Ketentuan Umim Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1991 tentang Bentuk Peratumn Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

16. Kepulusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15
Tahun 1993 tenlang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di jalan dengan kendaraan umum jo Keputusan
Menleri Perhubungan Nomor KM 15 T3hun i996
tentang Penyenrpumaan Surat Keputusan Mented
Perhubungan Nomor- Km 68 Tahun 1993 tentang
penyelenggaraan angkulan orang di jalan dengan
kendaraan umum;

17. Keputusan Menteri PerhubLrngan nomor KM 69
tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Jalan;
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Keputusan Menteri Dalam Negeli Nonor l7l lallun
1997 tentang Prosedur Pengesaha[ Pe$turan Daerah
tentarg Pajak Daemh dan Relribusi Dcerahl
Keputusan Mented Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan
Retribusi Daemh;
Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor 175 Tahun
1997 tentang pedoman Tata cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ll9 tahun
l99E tentary Ruang ljngkup danjenis-jenis Retribusi
Da.erah Tingkat I dan Daerah Tingkat IL

Dengrn Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN R.\KYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAII TINGKAT II BANDA ACEI{
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEIC

BAB I
KETENTI]AN UMUM

Pasal I

.Dalam Peratural Daerah ini yang dimaksud dengan :
a Daeralr adalah Kotanudya Daerah Tingkat Il Banda

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Barda Aceh;

I8.

I9.

20.

2t.
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c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daefah Tingkat II Banda Aceh;

d. Drnas LLA-I adalah Dinas l,alu-LiDras dan Angkuran
Jalan Kotanadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

e Pejabat adalall pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Retdbusi daemh sesLrai dengan peraturan
perundang-undangan daerah yang berlalu;

f Badan adalah suah bentuk usaha yang meliputi
perseroan terbatasJ perseroan konanditer) perseroan
lainnya. badan usaha milik negara atau daerab
dengan nama dan bentuk apapunj persekutllan.
perkumpulan, fitna, kongsi. koperasi, yayasan, atau
oilanisasj yang sejenis. lembaga. dana pensiun.
beDrul usaha retap alau benluk usaha lainnlal

g. Angkutan penumpaDg umum adalah kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh l
uDrum dengan dipungut bayarall;

h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengaD mobil bus,
mobil penunpang dan angkutan khusus yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan
tetap dan _iadwal tetap maupun tidak bedadwal
dalam Wilayah Daerah;

i. Mobil penun'rpang adaiah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan)
tempat dlrduk, tidak rermasuk tempar duduk
pengemLldi. baik dengaD maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

i. Mobil Bus adalah setiap kendataalr bermotor yang
dilengkapi lebih dali 8 (delapan) rempar duduk.
tidak ternasuk tenpat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapaD pengangkutan
bagasl;

k Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor -
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selain sepeda moto1, mobil Perrumparg, mobil bus
daD kendarfttn klrususl

I Angkuran khusus adalah kendaraan bermolor yang
disediakar untuk dipergunakan oleh umum
mengangkut barang-barang khusus;

m Retribusi Perizina[ tertentu adalah rebibusi atas
kegiatan tertentu Pemedntah Daerah dalam rangka
pemberian izrn kepada omng pribadi alaD badan
yang dirnaksudkan unluk pembinaan, pergaturan!
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam'
barang, prasaran4 sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindunBi kepenlingan umum dan nrenjaga
kelestarian lingkungan;

n Retribusi izir trayek yang selaniutnya dapal disebut
retribusi adalah p€nbayaran atas pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada sualu
atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah
Daerah;

o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturarn perundang-undangan
retribusi diwalibkan untuk melakukan pembayaran
relibusi;

p. Masa retribusi adalah suatu jal)gka waktu terlentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib relribusi
uDtuk memanfaatkan tempat khusus parkll

q Surat pendaliaraD Objek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkal SPdORD. adalah slrrat
yang digLnakan oleh Wairb Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajlb retribusi
sebagni dasar pengl'itungan dan pembayaran
retribusi yang terhutarg menurut peratumn
perundang-undaDg retribusi daerah;
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r- Slrrat keretapan ret|ibusi daerah yang selaniut|ya
dapat disingkar SKRD. adalah suatu snru! repurusan
yang mcnertukan besamla 

'Lunlah 

retibust yang
le|L(ang;

s. Surat ketefapaD Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang seladuhya dapar disingkat
SKRDKBT. adalah sLrrat kepullNan yang
menetrtukan taDbalun atas junlah retribusi yang
telah diletapkan;

t. Surat Ketetapan Rerribusi Da€rah Lebih Bayar yang
selarluhrya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang rnenentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena junlah kredit retribusi
lebrh besar daripada retribusi yang teruEng arau
tidak seharusnya terutaDg;

u. Surat l'agihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat STRD, adalah sulat unluk
melakukal tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

v. Srrrat Keputusan Keberatan adalah sumt keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi;

w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan untuk
nrencari, mengumpulkan daD mengelola data dan
atau keterangan lainnva dalam rangka pellgawasan
kepatuhan pemenuhaD kewajiban retribusi Daerah
berdasarkaD peraturan perundang-undangan ret busj
daerah:

x PeDyidikan tirdak pidana dibidang retribusi daerah
adalah serangkaiao tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawar Negeri Sipil l,aDg selaniulnva
drsebul penyidik. rLDtuk nlencarr
nrengunpulkan bukti yang dengan bukh itu
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menbuat temng tirldak pidaM di bidang relribusi
daerah yang terjadi serta menemL (ar telsangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Trayek/izin operasi bermaksud untuk
mAngatur. mengendalikan dan mengawasi
keseimbangan pelayanan angkutan dalam Daerah.

P{snl 3

lzin TrayekJizi'n operasi bertujuan, urtuk mewujudkan
lalu lirtas da.n angkutan jalan dengan selamat, aman,
cepat, lancar, tertib dar teralur dalam Daera}.

BAB III
PENYELENGGARAAN

ANGKUTAN

Pas|l 4

(1) Pengangkutan ora[g dengan kenderaan umum
dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau
mobil penumpang.

(2) Pengangkutan orang dengan pengangkulan unlum
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilayani
dengan :
a- trayek tetaP dan teratur ;
b tidak ada tl"yek.
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p:lsrl 5

( l )  Pengantskuratr  barang dengan kenderaajr  beftna,or
- pdda, dasajnya di lakulan dengan me ggunakan

nrolli baraD!,
f2) Pengangkutan barang sebagaiIteuu dimaksud pada

alal  ( t  ) ,  rerdid :
a. angkutatr barang umum ;
b. angkutar barang khusus dan bahan berbahaya.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 6

(l) UDtuk melakukan usaha angkutan orang dan /atau
b,arang wajib memiliki izin usaha angkutan dari
Kepala Daerah_
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IJagian KeduA
Izin Trayek

Pisal7

(l) Untuk melakukan kegiatan angkutan omng dalam
trayek tetap dan teratur, wajib nemiliki izin trayek

Tirqkat II Banda Aceh
(3) Pertimbangan teknis sebagalmana dimaksud pada

ayat (2). meliputi :
a. pendapatan terhadap permohonan dimaksud;
b. data faktor muatan (loat factor) di trayek yang

dlmohon;
c. rencana penunjukkan terminal dan pengaturan

waktu pembemngkatan dan kedatangan
kenderaan. sepanjang permohonan lelsebut
nrasrh memungkinkan

(4) lzin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

berlakuk daLanl iangka waktu 5 (lima) tahun

Pasal {i

( l)  lerusahaan \ang teleh mendapar l leputusan izin

trayek sebagaimana dimaksud pasal 7. wajib

nenliliki Ka(u Pelgawasan bagi setiap kenderaan
yang dioPerasikannYa

(2) Kafiu pengawasan yang dimaksud pada ayat (l),
' 

,u"-pukun turunaD clari keputusa[ lzin lrayek bagi

kenderaan Yang bersangkutan
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( l )

(3) Kaftlr pcngawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l). ditanda taqani oleh Kepala Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kotanadya Daerab
Tingkat II Banda Aceh.

(4) Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu
maksimal I (satu) rahun.

Pasal 9

Izin insidentil adalah izin yarg dapat diberikan
kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki
izir trayek untuk menggunakan kenderaan yang
dioperasikamrya menyimpang dari trayek yang
dimil iki .
Izil irsidenti sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceb rntuk trayek dalam kota dan trayek
antar kota dalam Propirsi.

Bagian Ketiga
lzin Opensi Angkutan

Pasal I0

Pengangkutan orang dengan kenderaan umum tidak
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (2) huruf b, wajib memiliki izin operasi dari
Kepala Daerah
Izin operasi sebagaimana dinaksud pada ayat (l).
diberikan oleh Kepala Daerah bagi angkulan taksi
dan beca bennesin yang melayani daerah
administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Banda

(2)

( l )

(2)
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(3) Pemrohonan izin oper-asr sebagarmana diuraksud
pada ayat (l), harus dilengkapi peftimbangan teknis
dari Kepala Dinas Lalu-Liffa dan Angkutan Jalan
Kotanudya Daerah Tingkat II Banda Aceh

(4) Perusahaan taksi dan beca bernesin yang telah
memperoleh izin operasi, waiib memiliki kartu
pengawasan bagi setiap kendenan yang
dioperasikannya

(5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4). drtanda tangani oleh Kepala Dinas Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah

..Trngkat II Banda Aceh.
(6) tzin operasi angkutan sebagainaM dimaksud pada

ayat (1), berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat drperyanjang.

(7) Karlu pengawasan sebagaimara dimaksud pada
ayat (5). berlaku maksimal I (satu) tahun

P:rsal ll

Untuk memperoleh izilr usaha angkutan, izin trayek.
kadu peDgawasan. izin insiderrt i  daJ) izin operasi
sebagaimana dimaksud dalan pasal 6, 7, 8. 9 dan I0
dikenakan retribusi sebagaimana tercantun dalam
Peratu|an Daerah ini

BAB V
NAMA, OBJtrK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan rama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi
sebagai p€mbayaran atas pemberian izin tmyek/izin
operasi kepada orang pribadi atau badan untuk
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menyediakan pelayanan angkutan penumpang umufi
pada suatu arau beberapa trayek tefientu dalam
Wjlayah Daerah dan pemberian izin usaha angkutan
barang kepada yang menyediakan pelayanan angkutan
barang yang berdomisrli di dalam Wilayah Daerah.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek/ operasi
untuk menyediakan argkutan penumpang umum pada
suaN atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya
bemda dalam Wilayah Daerah dan pemberian izjn
usaha angkutaD barang kepada yang menyediakan
pelayanan angkutan barang yang berdomisili di dalam
Wilayah Daerah.

Pasal l4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang
mendapat izin tmyek/operasi dan izin usaha angkutan

BAB VI
GOLONCAN RETRIBUSI

P{sr l15

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi
perzman lert€ntu,
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BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pas:rl l6

Cara mengukur tingkat pengguaan jasa retribusi
adalah :
a. jumlah unit kendaraan;
b. Jenis kendaraan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal lT

(l) Prinsip dan saseLra.n dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyeLenggaraan p€mberian izin trayek/izin opemsi
dan izin usaha angkutan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi komponen biaya survei lapangan. dan
bia)€ transportasi dalam rangka pengendalian dan
pengawasan
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(3) Bertlrh. isi, se(a tata cara pengisiall dan
penyalnpaian SPdORD sebagaimaua dimaksud
pada a)'n1 (l) drtetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIII
PtrNETAPAN RETRIBUSI

P{s{I23

(l) Berdasarkan SPdORD sebagainana dimaksud
Pasal 12 ayat (l) ditetapkan ret busi terutang
dengar nenerbilka[ SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukaD
data baru dan atau data yang semula belom
terungkap yang nelryebabkaD peuambahan jumlah
relibusi yang terutang, maka drkeluarkan
SKRDKBT.

(3) Bentuk. isi dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan SKRDKBT
sebagaiman dimaksLrd pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PBMUNGIITAN

Pasrl24

(1) Pemungutan retribusi lidak dapal dibo'oDgkan.
(2) Re ibusi dipungut den8an menggunakan SKRD

alau dokuften lain yallg dipersamakan, dan
SKRDKBT
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(3) Pemungutan retriblrsi dilaksanakan oleh Dinas

Lalu-Lintas dan Angkutan JalaD-

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

rasal  lJ

( l )

(2)

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal26

P€mbayaran retribusi yang terutang harus drlunasr

sekalicus.
Retrib-usi rang terutang dilunasi selambat-

lambatDva 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya

sKRD atau alokumen lain yang dlPersamakan,

SKRDKBT dan STRD
Tata cara pembayaran. penyetoran. lempar

pembayaran retribusi diatur dengan Kep tusal

Kepala Daemh.

(3)
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( l )

(2)

(3)

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasxl2T

Pengeluaran surat teguradperingatan/surat lair
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluakan setelah 7 (tujuh)
hai sejakjatuh tempo pembayaran
Dalam jangka waktu 7 (tuiuh) hari setelah tanggal
suml leguradperingalar/sural lain yang sejenis.
wajib retribusi harus melunasi ret businya yang
reruBng.
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasrl28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah arau peiabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokunen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dAn SKRDLB

(2)

( l )

(4)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangielas.
Dalan hal wajib retribusi nengajukan kebemtan
atas keletapan retribusi. wajib retribusi harus dapat
menlbuktrkan ketrdakbenaran ketetapan letribusi
tersebut
Keberatan harus diajukan dalam jalgka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak targgal SKRD atau
dokumel lain yang drpersamakal. SKRDKBT dan
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SKRDLB clit€rbitkan, kecuali apabila wajrb

retfibusi tertentu dapal lllenuniukl(all bahwa ja[gka

waktu itu tldak dapat dipenuhi karera keadaan

d'luar kekuasaannya
(5) Keberatan yang tidak memenulrl Persyaratan

sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) dan (i) tidak

dianggap sebagai sumt keberatan' sehingga tidak

dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberataD tidak menurda kewajiban

me;b;yd retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

Pasal29

t I ) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak langgal surat keberalan dilerima

harus memberi keputusan atas keberatan yang

diaiukan.
121 Kepurusan Kepala Daerah atas kebemtan dapat

berupa menerima selurulmya alau sebagian'

menolak atau,menambah besarnya retribusi yang

tel!tang.
t l) Aoabjl ;  ianska waktu sebdgaimana dimaksud pada

avat t l i  rejatr te\ ' !al dan Kepala Daerah l idak

memberikan sualu keputusan, kebelatan yang

d'ajukan tersebut dianggap dikabulkan
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BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 30

(l) Atas kelebihan pembayarar retribusi, wajib
retfibusi dapat mengajukan permohonan
pelgembalian kePada KePala Daerah

(2) Kepala Daeral dalam Jangka waklu paling lama 6
(enam) bulan seiak diterimanya pelmobonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l). harus memberikan
kepulusan-

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilamPaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu kePutusan. permohonan
pengembalian kelebihan retribusi drarggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalanl
jangka waktu pali4 larn.r I (satu) bulan

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dilraksud pada ayat (l)langsung

diperhitungkan Lutuk melunasi terlebih dahultt
utang relribusi tersebut

(5) Pengembalian kelebilran penrbayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
seiak diterbitkannya SKRDLB.

(6)Apabila peDgenbalian kelebihan pembayaran
relribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan. Kepala Daerah nen'Iberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua percelt sebulan alas
ketef lambatan pembayaran kelebihan retribusi

| ] l



Pasal3l

b. masa retribusi;
c. besarnYa kelebihan Pembayamn:
d. alasan Yang singkat dan Jelas

(2) Permohonan pengimbalian kelebihan pembayaran
'-' i"t iu""i al.urnpuit un secara langsung atau melalui

Pesal 32

{ I ) len*embalian kelebihan retribusi dila}ukan dengan
' ' 

-.n?rbitkan 
sural perinlah mernbayar kelebihan



BAB XX
PBNGURANGAN, KERINGANAN DAN

TE!I BEBASA\ RETRIBUS

Pasnl33

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan
keringaral dan pembebasaD retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan
nemperhatrkan kenampuan wajib refibusi, antam
lain. untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) antara lain diberikan kepada wajib retribusi
dalam fangka pengangkutan khust's korban
bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan
penbebasan retribusi ditetapkan olelr Kepala
Daerah.

(1)

(2)

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

P{sal 34

Hak untuk melakukan penagihan retribusi.
kedahrwarsa setelah melampaui jalgka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidaDa di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan renibu"; sebagain)ana
drmaksud pada ayat ( I ) tertangguh apabila
a diterbilkar Surat Teguran atau,

l t i



b ada pengakuan utang retflbusi dari wajlb

retnbusi baik langsung maupun tidak langsufg

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pssal35

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewaiibadrya sehingga meruglkan keuangan
,Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banlak 4 (empat)

kali jumlah retdbusi terutang
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ( I )

adalahpelanggaran

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintahan Daerah diberi weweftmg khusus

sebagai penyidik untuk melalukan penyidikan

trndak pidana di bidang pajak daerah dan relrihusi

daerah.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

avat (l) adalah :
Menerima. nrencari, nergumpulkan dan meDeliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah agat kelerargan
irau taporan tersebut menjadi lengkap danjelas:

( t )

(2)

(3)

t34



(4) Menelili. Drencari dan mengmrpulkan keierangan
nengenat orang pdbadi alau badan tentan8
kebenaED perbuatan yang dilakukan sehubutgan
dengan t irdak pidara rctr ihrrsi daeralr

(5) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusidaerah;

(6) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumenioklunen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah:

(7) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
' bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-

dokuDren lain. serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

(8) Meminta bantuan tenaga ahli da.lam rangka
p€laksaraan tugas penyidikan rindak pidana di
bidang retribusi daerah;

(9) Menyuruh berhenti daD atau ntelalaug scseoEng
meninggalkan ruangan atau tenrpat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa
identilas orang dan atau dokumen yaog dibawa
sebagarmana dimaksud dalam hurufc

(10) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tirdak
pidana retribusi daerah,

(ll) Memanggil omng untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

(1 2) Menghentrkan penyidikanr
(13) Melakukan tindakan lain yang perlu

kelancar-an penyidikan tindak pidana di
relrtbusi daerah rnenurut hukum yang
dipedanggurgjawabkan

ulltuK
bidang
dapat

(14) Penyidikan sebagainana drmaksud pada ayat (t)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan

'nenyampaikan 
hasil penyidikan kepada penuntlll

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

l i5



Undang-undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang
Hukun Acara Pidana

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Prsal 37

Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang

sebesar 5 o/o (lima persen) alari realisasl p€nmmaan
yang disetorkan ke Kas Daerah dan pembagiannya

ditelapkan oleh KePala Daerah.

Pastl 38

Hal-hal yang belum cukup diatur alala'n Peraturan

Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur tebih ladut oleh Kepala Daerah.

Passl39

Pemturall Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Daerah lstimewa Aceh.



Ditetapl(an di Banda Aceh
pada TaDggal 24 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINCKAT II BANDA ACEH
BANDA ACEII

K ETU A.

Cap/Dto Cap/Dto

H. M. YUSUFALI DRS. ZULKARNAIN

Diutangkan dalan Lembaran Disahkan dengan Keputusan Menteri
Daerah Kota Bauda Aceh Dalam Negeri No. 974.21-1016
Tahun 2000 No l0 SeIi BNo 5 Tanggal 16 September 1999
Tanggal 24 April 2000

Sekretaris Daerah Kota.

Cap/Dto

DRS. IDRUS HAYAT
Pembina Tingkat I
NtP.010077380

I-r 7



PENJELASAN
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Pengeftian ini diperlukan karena istilah-islilah tersebut rnengandung
pengertiar yang baku dar tekris akan bidang ialu lintas dan

angkutanjalan

Pasal 2
Cukupielas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Ayat ( l)

Cukupjelas
Ayat (2)

Huruf a
CukuPjelas

Huruf b
Yang dimaksud tidak dalam trayek dalam ketentuan ini
adalah pengangkutan dengan menggunakan taksi'
pengangkutan dengan cara sewa dan pengangkutan untuk

Paiwlsata

Pasal 5
Ayat ( i  )

Cukup.;elas
Ayat (2)

Huruf a
CukupJelas

Hutuf b
Yang dinraksud angkutan barang khusus dalam ketentuan
ini adalah berupa baraDg cair, barang curah' barang yang

Nemerlukan fasilitas pendingin. Peti kenas, trailer dan
sejenisnya. Sedangkan bahan berbahaya adalah beruPa
bahan mudah meledak darr bahan berbahaya lainnya

l ]9



Pasal o
Ayat (l)

CukuPJelas
Ayat (2)

Huruf a
CukuPjelas

Huruf b
CukuPjelas

Huruf c
CukuPjelas

AYat (3)
CukuP jelas

vasat t
AYat ( l)

Cukupjelas
AYai (2)

CukuPjelas
AYat (3)

Huruf a
CukuPjelas

Huruf c
CukuPjelas

AYat (4)
CukuPjelas

Pasal 8
AYat ( l)

CukuPjelas
A)at (2)

CukuPjelas

140



Ayat (l)
CukuPJelas

Ayat (4)
' vuns aimaksud Kartu Pengawasan berlaku unluk Jangka

*^ii ."^t.i.rf | (satu) tahin' dapat pula diberikan kurang

dari 1 (satu) tahun atas Permohonan Pe'usahaan'

Pasal 9
Ayat (I)

CukuPjelas
Ayar (2)

CukuPleLas

Pasal l0
AYat ( l  )

Cukuplelas
AYat (2)

CukuPjelas
AYat (3)

CukuPjelas
AYat (4)

CukuPjelas
AYat (5)

CukuPjelas
Ayat (6)

CukuPJelas
AYat (7)

CukuPielas

Pasal I I
CukuPjelas

Pasal l2
CukuPjelas

l4 l



Pasal l i
LL cukuPielas
,

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal l5
CukuPjelas

Pasal l6
CukuPjelas

Pasal l7
AYat( l )

Cukupjelas
AYat (2)

CukuPjelas

Pasal l8
AYat (1)

Cukup.ielas
AYat (2)

CukuPjelas

Pasal I9
CukupJelas

Pasal 20
CukuPJelas

Pasal 2l
CukuP jelas

Pasal 22
AYat ( l)

CukuPjelas
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Ayal (2)
CukuPjelas

AYat (3)
. Cukupjelas

Pasal 23
Ayat (l)

Cukupjelas
AYat (2)

CukuPJelas
. Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 24
AYal ( l)

CukuPjelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

Cukupielas

Pasal 25
CukuPjelas

Pasal 26
Ayat ( l)

CukuPjelas
Ayat (2)

CLtkuPJelas
Ayat (i)

CukuP.ielas

Pasal 27
AYat ( l)

CukuP ielas
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Ayat (2)
CukuPlelas

Pasal 28
AYat ( l  )

CukuPjelas
AYat (2)

CuknPjelas
Ayat (l)

CukupJelas
AYat (4)

CukuPjelas
AYat (5)

CukuPlelas
AYat (6)

Cukupjelas

Pasal 29
AYat (l)

CukuPjelas
AYat (2)

CukuPlelas
Ayat (3)

CukuPjelas

Pasal l0
AYat ( l)

Cukup ielas
AYat (2)

CukuP lel i ls
AYat (3)

CukuPjelas
AYal (4)

'  Cuklrpjelas
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Ayal (5)
Cukupielas

Ayat (6)
Cukupielas

Pasal 3l
Ayat ( l  )

Huruf a
Cukupielas

Huruf b
CukuPlelas

Huuf c
CukuPjelas

Pasal 32
Ayat ( l)

CukuPJelas
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal li
Ayat ( l  )

Cukupjelas
Ayal (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukupjelas
Ayar (4)

Cukupjelas

Pasnl 34
Ayat( l )

Cukupjelas

r15



I Ayat (2)

F ll ruf a
I Cukup ielas' Hurui b
> Cul(upjelas

Pasal 35
Ayat ( l)

Cukupjelas
AYat (2)

CukuPjelas

Pasal 36
Ayal ( l)

CukuPjelas
AyaI (2)

Huruf a s/d Huruf k
CukuPjelas

Pasal i7
Cukupjelas

Pasal 38
CukuPJelas

Pasal 39
Cukupjelas

i46


