
LEMBARAN DAXRAI{ KOTA BANDA ACEH
TAIIUN 2OOO

Nomor 17 Seri B Nomor 9

PERATI'RAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAIIUN 2OOO

TENTANG

RETRJBUSI PEMERIKSAAII ALAT
. PEMADAM KEBAKARAN

BISMILLAIIINRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAI{MAT ALLAII SUBIIANAI{U WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkarurya Keputusan
Mented Dalam Negeri Nomor ll9 Tahun 1998
tentang Rua.ug Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
merupakanjenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memuigut retribusi sebagaimara
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Daerah;

Mengingat : l. Undatg-undang Daruat Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukair Daerah Otonom Kota-kota
Besar dalam Lingkr:ngan Daemh Propinsi Sumatera
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Utara (lembaran Negam Tahun J956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negau Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (I-embaran Negara
Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan kmbaran
Negara Nomor 21 04);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang
Huku6 Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembar'an Negara Nomor
3209);

4. Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi DaeEl (t€mbaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Nomor 3693);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerint2han Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan t€mbann Negara
Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 teDtang
Perubahan Batas Wilayeh Kotamadya Daerah
Tingkat II Banda Aceh (I€mbaran Negara Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Nomor
3247);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taltm 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 8l tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran
Negam Tahun l98l Nomor 6, Tarnbahan L€mbaran
Negara Nomo! 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daenh (trmbaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyrusunan Pemturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
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PeBturan Pemerhtal, dan Rancangan Keputusan
Presiden (kmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tent?uJg Peryidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemedntah Daerah;

ll. Kepuhrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahur
1997 teftatrg Pedoman Pengesahan Peraturan
Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tfiang Pedoman Tata Cam Pemungutan
Retribusi Daemh;

13. Keputusdn Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata C€ra Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerahl

14. Keputusa[ Menteri Dalam Negeri Nomor I l9 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jeriis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daemh Tingkat II;

15. Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pedoman
Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
(Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);

Dengan Pers€tujuan
DEWAN PERW.A,KILAII RAKYAT DAERAH

KOTA BAIIDA ACEH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAI\{ DAERAH KOTA BANDA ACEH
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAI\I ALAT
PEMADAM KEBAKARAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I

Dalain Peraturan DaeEI irli yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalal Kota Banda Aceh;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banda

Aceh;
c. Kepala Daemh adalah Walikota Banda Aceh;
d. Pejabat adalah pegawai yang dibed tugas tertentu

dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Pemtuan
Perundang-undangan Daemh yang berlaku;

e. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Banda Aceh;

f Badan adalal suatu bentuk usaha yaflg meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroa-o lainny4 Badan Usaha Milik Negam atau
DaeEh dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuar\ Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi. Yayasan- atau organisasi yarg sejenis-
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau
bentuk usaha lainnya;

g. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis
yang dipergunakan untuk mencegah dan
memadamkan kebakaran;

h. Pemeiksaafl atau pengujian alat pemadam
kebakaran adalah tindalan dan atau pengujian oleh
Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat
pemadam kebakaian selalu dalarn keadaan dapat
berfungsi dengan baik;

i. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
uniuk tujuan kepentingan dafl kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
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j. Retribusi pemeriksaan alat perqadam kebakaran.
yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh
Pemerintah Daerah te adap alat-alat pemadam
kebakaran yang dimiliki dan atau diperguakan oleh
masyarakat;

k. Wajib Retribusi adalah or-ang pribadi atau badan
yang memiliki dan atau menguas4i alat pemadam
kebakata'r yang menurut Pemturan Peaundang-
undangan retribrsi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran rctribusi;

l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertetrtu yang
merupakan batas waku bagi wajib rctribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat
pemadani kebakaran;

m. Su-at Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi sebagai dasar
penghinrngan dan pembayaran retribusi yang
terhutang menurut Peratuan Perundang-undangan
Retribusi Daerah;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD, adalah suatu surat keputusan
yang men€Dtukan besarnya jumlah retribusi yang
terhutang;

o. Sumt Ketetapa[ Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT, adalah sumt keputusan yang
menentukal tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan;

p- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kedit retribusi
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lebih besar daripada retdbusi yang t€rutang atau
tidak seharusnya terutang;

q. Suat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau detroa;

r. Surat Keputusan Keberatan adalah suaat keputusan
atas kebeEtan tefiadap SKRD, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribwil

s. Pemeriksaan adalah seraogkaian kegiahn untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangannya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Retribusi Daerah;

t. Penidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi
Daeral adalah sera[gkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pega$ai Negeri Sipil )ang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari
selta mengumpulkan buki yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidara di bidang retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengatur tentang pemilikan dan
atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan
maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya
bahaya kebckaran.
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Pasal 3

Demi kepentingan dan kemanfaatan umun, Pemedntah
Daemh memberikan pelayanan pemeritsaan terhadap
alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau
dipergunakan masyaral@t )ang bertujuan agar alat
pemadam kebakaran telsebut dapat berfungsi
sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan
sewaktu-uaku apabila terjadi kebakaran.

BAB III
KEWAJIBAIY

Pasal 4

Setiap olaog pribadi atau badan yang memiliki dan atau
menguasai ruangan, rumah toko, rumah susun,
apartemen dan perusahaan, serta kendeman roda 4
(empat) keatas wajib memiliki dan atau menyediakan
alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Setiap pemilik, pengelola bangunan diwajibkan
memberikan kemuilahan kepada petugas pencegah
pemadam ke-rakaran yang sedang melaksanakan tugas
pemeriksaan alat-alat perlengkapan dan termasuk tugas-
tugas penanggulalgan bahaya kcbakaran.
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BAB IV
NAMA, OBJEK DAII SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan narna Retribusi Pemeriksaan AIat Pemadam
Kebakalan dipungut retribusi sebagai pembayann atas
pelayatrao pemeriksaan dan atau pengujian alat
pemadam kebakaran.

Pasal 7

(l) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan
atau pengujian oleh Pemerinlah Daerah te.hadap
alat-alat pemadam kebakaran yang dirniliki dan
atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-
gedung untuk pelayanan umum, industri,
perdagangan dan gedung bertingkat temasuk
apartemer\ kondominium dan rumah susun.

(2) Tidak termasuk objek rehibusi adalah pelayanan
peheriksaan alat pem4dam kebakaran yang
dimiliki dan atau yarg dipergumkan oleh
masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan
pemadam kebakaran oleh Dims Pemadam
Kebakaran.

Pasal E

(l) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh p€layanan pemedksaan alat
pencegah daD pemadam kebakaran yang dibedkan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk apartemeq kondominium, dan rumal susun,
subjek retribusinya adalah pihak pengelola.
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BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi perneriksaan Alat Pemadam Kebakaran
digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGCUNAAN JASA

Pasrl l0

Tingkat penggunaar jasa dihituog berdasarkan
frekw€nsi dan jun ah alat pemadam kebakann yang
diperiksa dan atau diuji.

BAB 1'II
PRINSIP DA}I SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

P{sal l l

(l) Prinsip dan sasaran dslan penetapan struktur dan
besa,-nya ta.if retribusi adalah untuk menutup
sebagian biaya penyelenggaratn pelayanan

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan
pemeliharaa[.
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BAB VIII
STRUKTUR DAN BESAR].,JYA TARIF

Pasal 12

(1) Strukur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan
ukuran alat pemadam kebakamn.

(2) StruLlur dan besamya tarif ditetapkan sebagai
berikut :
a. Busa, dan sejeoisnya,

- Isi I sampai dengao 9 liter...Rp 2.500,-', t n"t'

- Isi 9,1 smpai dengan l9,9liter ,.. Rp 3.000,- ' 0 L:r-'r -
Isi 20 liter sampai dengan keatls ... Rp 4.500,-;) { 61'! t'

L, b. Jenis Dry Powder, Gas CO2, dan sejenisnya.
-Isi I  sampai dengan 9 Kg... Rp.3,000,- 6-. 'r- l-
- Isi 9,1 sampai dengan 19,9 Kg ... Rp. 4.500,- ' . :: --
- Isi 20 Kg sampai dengan keatas Rp.6.000,- r. iir. 

*

c.Jenis Hydral halaman dan Hydran gedung
(da.lam bangunan) dan sprinkler.
- Hydran halaman Rp 50.000,Junir/tahun
- Hydran gedung Rp 60.000,Junit/tahrm
- Sprinkler Rp 50.000,Junit/tahun

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAI\

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilaFh daemh
tempat pelayanan diberikan.
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BAB X
MASA R.ETRJBUSI DAN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Refibusi adalah jangka wal'1u yang lamanya I
(sahr) tahun.

Pasal 15

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbi&annya
SKRD atau dokumen lain yang dipe$amakan.

BAB XI
SURAT PEI\DAFTARAN

Pasal 16

(l) Wajib Retdbusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimara dimaksud pada ayat (l)

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleb wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, [si, serta tata cara pengisian dan
pedyampaian SPdORD sebagai mana dimaksud
pada ayat (l ) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XII
PENETAPAN RXTRIBUSI

Pasal 17

(l) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud
Pasal 16 ayat 0) ditetapkan retribusi terutang
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersarnakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retdbusi terutang bertambah, maka dikeluarkan
SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cam penerbian dan
penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAII

Pasal lE

(l) Pemungutan retibusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT.
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FAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
wakhmya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap
bulan dari aetribusi yalrg terutang atau kurang di bayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BA3 XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(l) Retribusi yang terurang harus dilunasi sekaligus di
mula untuk I (satu) kali masa retribusi.

(2) Tata cam pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur dengan keputusan
Kepala Daerai.

BAB X\'I
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(l) Retribusi terutang b€rdasarkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,
STRD, Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh
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Wajib Retribusi dapat ditagih' melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negam (BUPLIO.

(2) Penagihan Rehibusi melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan perahfan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XVII
KEBERATAI\

Pasal 22

(I) wajib Rehibusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daemh atau pejabat yang ditunjuk
alas SKRD atau dokumen lain yang dipe$arnakar\
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) KebeEtan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Ret ibusi mengajukan keberatan
at3s ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib
Retribusi ha s dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retdbusi telsebut.

Pasal 23

(1) Keberatan harus diajukar dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila rvajib
retibusi iertentu dapat menunjukkan bahwE jangka
uaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(2) Keberat n ya[g tidak meme[uhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan



( l )

a)

(3)

(3) tidak dianggap sebagai surat
sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda
membayar retnbusi dan pelatsanaan
retribusi.

keberatan,

kewajiban
penagihah

Pasal 24

Kepala Daerah dalam jaqka $aktu paling lama 6
(emm) bulan sejak ranggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
berupa menenma seluuhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besamya retribusi yang
Ieruvlng.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimalcud pada
alBt (l) tolah lewat dan Kepala DaerEh tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan te$ebut dianggap dikabulkan

BAB XVII
PENGEMBALHN KELEBIIIAN

PEMBAYARAII

Pasal 25

(l) Atas kelebihar pembayara[ retribusi, wajib
retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah

(2) Kepala Daemh dalam jangka waltu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihal pembayaran retdbusi sebagaimana
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dimaksud pada ayat (l), harus memberikan

keDutusan-
(3) Apabila jaqka waktu sebagaimana dimaksud Pada- ' 

"yat 
tz) t tutt dilampaui dan KePala Daerah tidal

*.-terif"n suatu keputusan' permohonan

Deneembalian kelebihan retribusi dianggap
iiduut* a- srnolB hatus diterbilkan dalam

seiak diterbitkannYa SKRDLB.
(6) Aiabila pengcmbaliar 

- 
kelebibao p€Ebayarm

' ' ..Liuusi dilakukan setelah lee.lt jangks waktu 2
(dua) butaq KQala Daet8h ncrrberikEn imbalan
buDea sebes$ 2 % (dua persen) sebulan atas
rctJrhmboran pembayamn kelebihan retribusi'

Prsol 26

b. masa rchibusi;
c. besamta kelebihan Pedbayamn;
d. alasan yary singkat datrjelas'

(2) PemohoDatr pe4edbaliatr kelebihaD p€Ebayaran
' ' retribtrsi disampaikan seclra laDgsung atau melalui

Pos Tercatat.
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(3) Buki penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti
pengrnman pos tercalat merupakan bukli saat
permohonan diterina oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Pengembalian ketebihan ret ibusi dilakukan delgan
menerbitkan Suat perintah Membayar Kelebihan
Retribusi.

. BAB XIX
PENCUMNGAN, KERINGANAII DAN

PEMBEBASAN RETRJBUSI

Pasal 2E

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan
. keringanan dan pembebasan rehibusi.
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BAB )L\
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk helakukan penagihan retribusi,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahul terhitung sejak sa4t rerNangnF
retribusi, kecuali apabila *ajib retribusi melakukan
rintak pidaaa di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa peDagihan retribusi sebagaimana
dinaksud pada ayat (l) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib

retribusi baik langsung mauputr tidak langsung.

( l )

BAII XXI
KETENTUAII PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi Fng tidak melaksanaran
kewajibnrurya sehingga me-rugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
3.000.000,- (Iiga Juta Rupiah).
Tindak pidana yang dirnaksud pada ayar (l) adalah
pelanggaran.

(2)
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BAB XXII
PEITYIDIKAIY

Pasal 31

(l) Pejabatlegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintahan Daeiah diberi wewenang khusus
sebagai Penldik unnrk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Rehibusi DaeEh.

(2) Wewenang penyidik sebagaimad dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a- MeDerim4 mencad, mengurnpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidaDa di bidang retribusi daerah
agar keterangatr atau lapoEn temebut menjadi
lengkap danjelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pdbadi atau badafl
tentang kebenaran pe$uatan yatrg dilakukan
sehubungan dengan tindak pida.ua rehibusi
daenh tersebut;

c. Meminta keteradga[ dan bahan bukti dari onng
pribadi atau badatr sehubulgatr dengan tindak
pidaoa di bidarg retribusi daerall

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan
dokumen-dokumo lain yang berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan utuk mendapatkan
bahan bukti pembukua.L pencatatan dan
dol:umen-dokumen lain, serta melakukan
penitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaatr tugas penldikan tindak pidana di
bidang rehibusi daemh;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseomng
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
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tindak DidaM r€tribusi daeEh;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangaonya

dan dipJriksa sebagai tersangka atau saksi;

tentang Hukum Acaia Pidana'

BAB )O'III
KETENTUAN PENUTUP

Pasrl 32

P{srl 33

Halhal 
'€ng 

belum cukup diatur dalam Peraturan

rj"".rt il,i, iepanjang mengenai p€laksanaamya akan

diaor lebih lanjut dengan KeputusaD walikota'
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Pasal 34

Peraturan Daemh ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintalkan pengundangan Pemturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kota
Banda Aceh.

Dit€tapkan di Batrda Aceh
pada t&nggal 24 Asustus 2000 M

24 Jumadil Awal 1421 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

ZULKARNAIN
Diundangkrn di Bandr Aceh
pada t{ngsal 24--- 4cc{C!--200-14

24 Jumadil Awal 1421H

Sekretaris Daerah Kota
Brnd| Aceh,

Cap/Dto

Drs. IDRUS HAYAT
PEMBINA TK. I
NIP.010077380

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHI]N 2OOO
NOMOR 17, SERI B NOMOR 9.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAI{T]N 2OOO

TENTAIYC

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

a. bahwa dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daelah dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 te4tang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retdbusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
adalah merupakanjenis Retribusi Daemh Thgkat II.

b. bahwa untuk menghindari teljadinya musibah kebakaran yang
mengakibatkan kerugian materil terhadap haia benda dan nyawa
baik bagi para pemilik bangr:nan, penghuni dan mas,€rakat pada
umumnya, diperlukan pengadaan tabung mcun api pada setiap
pemilik bangunan dalam kota Banda Aceh

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal ini memuat pengertian istilah 

'rng 
dipergunakan dalam

Peraturan Daerah ini. Delgan adanya pengertian tentang istilah
dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal
yang bersangkutan sehingga wajib retribusi dan aparatur dapat
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menjalankan hak dan kewajibaruya dapat berjalan dengan
lancar dan athimya dapat dicapai t€rtib administrasi.
Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang
Izin Mendiikao Bangunan.

Pasal 2
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4
Ketentusn yang diahr dalam Pasal ini dikecualikan bagi orang
yang memiliki, mendiami/menepati rurnah tempat tinggal
dikawasan pemukiman.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukupjelas-

Pasal 7
Cukupjelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal l0
Cukupjelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukupjelas.

rasat lJ
Yang dimaksud dalam pasal ini pernuogutatr Retribusi hanya
dapat dilakukan dalam wilayah Kota Banda Aceh yang
merupakan Daerah tempat pelat"nan yang diberikal

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal l5
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (l)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi
tidak dapat disera}kan kepada pihan ketiga. Namun,
dalan pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah
Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
Dengan sangat selekif dalam proses pemungutan
retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja
s:utrr badan-badan tertenht yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut
melaksairakan sebahagian tugas pemungutan jenis
retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan
retribusi yang tiodak dapar dikedasamakan dengar
pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besamya
retribusi yang terutang, p€ngaw.asan petryetoran
retribusi dan penagihan retribusi.
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l9
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2l
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (l)

Apabila vajib rctribusi berpendapat bahwa jumlah
retribusi dalam sumt ketetapan retribusi dan

diajukal terhadap satu jenis retribusi dan satu tahun
pajak.

Ayat (2)

Ayat (3)
Cukupjelas.

Pasal 23
Ayat (I)

Yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya adatah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendaklkekuasaan
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wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit
atau terkena musibah beDcana arafil,

Ayat (2)
Cukup jelas.

A]'at (3)
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar
wajib retribusi tidak menghindarkal kewajibai untuk
mernbayar retribusi yang telal ditetapkan dengan dalih
mengajukar kebemtan, sehingga dapat dicegah
terganggunya peneimaar Daerah.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.
Ayat (3)

Ayat ini hemberikan suatu kepastian hukum kepada
wajib retribusi, bahwa dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima
sudah ada kepastian. Disisi lain bahwa Kepala Daeral
atau Pejabat diberi semacam "hul:um" apabila tidak
menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang
ditentukan.

Pasal 25
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusa.n dalam
hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 26
Ayat O)

Cukupjelas.
AyaI Q)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (I)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu
ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapar
utang retribusi t€rsebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat Q)
Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyarnpaian
surat tergumn ters€but.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi
secara langsung adalah wajib r€tribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secam
tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara
nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia
mengakui mempunyai utang retribusi kepada
Pemerintah Daerah.
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I

Contoh :
- Wajib retribusi mengajukan pefinohonan

angsumr/ penundaan pembayamn
- Wajib retribusi mengajukan permohonan

keberatan,

Pasal 30
Ayat (l)

Pengajuan tuntutan kepengadilan pidana terhadap
wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta
memperhatikan kemampuan wajib retdbusi dan
besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan
kerugian keuangan Daerah

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 3l
Ayat (1)

Penyidik dibidang retribusi Daerah adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu dilingl:ungan Pemerintah
Daerall yang diangkat oleh Menteri Kahakiman s.suai
dengan perundang-undangan yalg berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukupjelas.

Pasal 32 s/d 34
Cukupjelas.
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