
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 16 TAHUN 2002 Seri C Nomor (X

QANUN KOTA BANDA ACEH
NONIOR II TAHUN 2OO2

TENTANC

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BTSMI L LA H I RM H MA A N I R M H I M

DENGAN RAHMAT ALLAII SUI]HANAHU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Mcnimbang : a. bah$a dengan telah ditetapkannya pera(uran
Pcnterintah Republik Indonesia Nonror 66 TahuD
2001 rcnrang Retribusi Daerah. maka Relrihusi
Pemakaian Kekayaan Daerah mcrupakan salah satu
jenis llctribusi Daerah Kota;

b. bahqa untuk menrutrgut Retribusi sebagai-nrana
dinraksud pada hurul a. pcrlu diatur dengan suatu
Qanun:

Mcngingat : l. Undang-undalg Darurat Nomor 8 lahun I9_i(r
tentang PenrbentukaD Dacrah Otonom Kota-kora
Bcsar dalanr Lingkungan Daeralr Propinsi Sunraten
Ulara (Lelnbaran Negara Republik lldonesia Tahurr
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1956 Nomor 59, Tambahan larnbar-an Negan
Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (bmbaran Negan
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156.
Tambafian Lembaran Negara Nomor 2 I 04);

3. Undang-undang Nornor 8 Tahun l98l tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun l98l Nomor 76. Tambahan
Lonbaran Negara Nomor 3209):

4. Undong-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irdoresia Tahun I999 Nomor 60- Tambahal
Lenrbaran Negara Nomor 38i9):

5. Undang-undang Nouror 34 Tahrn 2000 tentang
Perubahan atas UDdang-undaDg Nomor 18 TahuD
1997 tentang Pajah Daerah dar Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2000
Nonror 246" Tambahan l-embaran Negara
Nomor 4048);

6. Urdarg-undang Nomor l8 l'ahun 2001 (cmang
Otononri Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewa
Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(tembaran N€gara Republik lndorEsia Talun 2001
No orI14T nbahan Lembaran Negara Nomo.4134):

7. Pera[tran Penrerintah Nomor 5 Tahun lg8] lcntang
PcrubahaD Batas Wilayah Kotanradl'a Daerah
'l iDgkat ll Banda Aceh (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 5. Tanrbahan
I-crrbaran Negara Nomor 3247);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara
Reor.rblik lndonesia Tahun l9El Nomor 6.
'l'anrbahan Lenrbaran Negara Nomor 3692):
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 199
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negam
(Lemt'aran Negam Republik Indonesia Tahun 1999
Nohor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kervenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembamtr Negaia
Rcpublik Indonesia Tahul 2000 Nornor 54.
Tanrhalran Lembamn Negara Nonlor 3952):

ll- Penturan Penerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Penga\lasa[ alas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L€orbara
Ncgora Republik Indonesia Tahun 2001 Nonror .1.
l'arnbahan l-embamn Negara Nonror 4890)t

l2- Pemturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2001
teDtang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246-
Tanbahan Lembaran Negara Nomof 4049):

Dcngan Pcrsetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANI)A ACEH

MEMUTUSKAN:

Men€trpkan: QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
RBTRIBUSI PBMAKAIAN KEKAYAAN
DAEIIAH.
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BAB I
KETENTUAN TJMUM

Pasrl I

Dalam Qanun ini yang dimaksud deDgan
l. Koia adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikola Banda Aceh.
f. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda

Acelr.
4. Kepala Daeralr adalah walikota Banda Aceh.
5. Pajabat adalah Pega\r,ai yang diberi tugas tertentu di

bidang rctribusi daemh sesrai dengan peraturall
perurrdang-undangan da€rah )€rrg berlaliu.

6. Badan adalah sualu bentuk usaha yang meliputi
PeNeroan ltrbatas, Pe6eroan Komanditct.
perseroan lainnya. Badal Usaha Milik Negara atau
Daerah de gan nama dan bentuk apapur.
persekutuan. perkunrpulal. Firma- Kongsi, Kopcrasi.
Yayasan. atau organisasi yang sejenis. Lenrbaga
Dalra PcDsiun. bentuk usaha letap atau bentuk usaha
lainnya.

7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yaDg
dis€diakan oleh Pemerintafi Daerah dengan
menganut prinsip komersial kareM pada dasarnya
dapat pula disediakan olch sektor swasta.

8- llctribusi Pemakaian Kekayaan Daeralr yang
sclanjutnya dapal disebut Retribusi adalalr
penrbayaran alas pelayanan pemakaian kekayaan
Daenh, antara laiq pernakaian unalr darr balgunan,
pemakaian ruangan pesta. pcnrakaian
kendanaD/alat-alat beral milik Daerah

9. waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
ying nrenurul peraturafl perundang-undangan
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retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang mentpakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaalkan Kekayaan Daerah.

ll. Sural Pendaftaran Objek Reribusi Daerah. yang
selanjutnl'a dapat disingkat SPdORD. adalah 6urat
yang diguakan oleh wajib relribusi unruk
nrelapor'\ar objek retribusi dan !!ajib retribusi
sebagni dasar penghitungan dan pembayaran
aetribusi yalrg t€rhutang menurut perafuran
penmdang-undangan retribusi dacrah.

12. S(lrat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutDyir
dapat disingkat SKRD. adalah sualu Suml
Kaputusan yaog lneDentukan besaflrya jumlah
retribusi yang teriutalg-

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahau, yang selanjutnya dapat disingkal
SKRDKBT. adalah suatu surat keputusan yarrg
menentukan tambahan atas juntlah rerribusi lang
telah ditelapkaD-

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Balar. )ang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang men€ntukan jumlah kelebihan
pembayaran rehibusi karena jumlah kredit retribusi
lebih hesar daripada rctribusi yalrg terutang atau
tidak selrarusnya terulang.

15. Surat 'lagihan Retribusi Daerah. yang selanjutnya
dapat disingkat STRD. adalah sural unluk
melakukan tagilun rcbibusi dan alnu sanki
adnrinistrasi berupa bunga dan atau denda.

16. Sural Keputusan Keberatan adalah sumt keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipeisamakan. SKRDKBT dau SKRDLB yang
diai kan oleh wajib Rctribusi.
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17- Pemdiksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mergelola data dall
atsu keterangan laimya dalam rangka pengar*asan
keparuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraruran perundang-undangan renibusi
daerah.

18. Penyidikar Tindak Pidana di bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakuliar oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sela jutnla
disebut Pelyidik. untuk lnencan serta
nrengumpulkan bukti yang dengan bukti it(l
nrembuat terang tiDdak pidaDa di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menenukan tersangkanya.

BAB II
NAIIIA5 OIIJEK DAN SUBJEK RETRII]USI

P4sal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
dipuDgul retribusi sebagai pembayaran atas pernakaian
kekal'aan Daerah.

P{sal 3

(l) Objck Retribusi adalah pelayanao pembcrian lrak
pcmakaian kekayaan Daerah untuk jangka rvaktu
tenentu. yang rnelipuli :
a. Pemakaian tanah;
b. pemakaian gedung/bangunau
c. penukaian saram/panggung media luar ruang:
d- penrakaian samna olah mga;
e- pe akaiaD kendamar/alat-alat berat;
f. p€makaian mobil ambulance/mobil jenaz;rh.
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(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian
kekaFan Daerah yarg dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan umum-
anrara lain. pemeriksaan daging inrpor. pengujian
hasil mutu.

Pasal 4

Subiek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk
nreuggunakan kckayaan Daerah.

I}AB III
GOLONCAN IIETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongLan
sebagai Retdbusi Jasa Usalra.

BAB IV
CAIIA MBNGUKUR TTNGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pcnggunaan iasa diukur berdasarkan jangkr
waktu pemakaian kekayaan Daerah.
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besamya tadf retribusi didasarkan pada tuiuaD untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang paDtas diterima oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan beroriellasi
pada harya pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI

Prsal 8

(l) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan
jcnis kekayaar yang digunakan dan-jangka waktu
Dcnrakaia .

(2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar
yang berlaku di wilayz.b hukuo Kota Banda Acelr
darr atau sekitanrya.

(i) Dal m hal tarif pasar yang berl;*u sulit
dilemukan/diperoleh. maka larif ditetaplial setagaj
iumlah penrbalaran per satuan unit pelayana jasa-
yang merupakan jumlah unsur-ursur tarif yang
rncliDllti :
a. unsur biaya per saluan pelyediaan jasa: dan
b- unsur kcuntungan yang dikehendaki Per satuan

lasa.

l6-i



(4) Biala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi :
a. biaya operasional langsung. yang meliputi biaya

belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap,
belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa
tanah dan baogunan, biaya listrik dan semua
biaya rutiniperiodik lainnya yang berkaitan
Iangsung dengan peuyediaan iasa.

b. biaya tidak langsung. yang meliputi biaya
administrasi lnru l. daD biala lainnya lang
mendukung p€nyediaan jasa:

c- b.iaya modal, yang berkaitan dengan tersedialyu
aklila tetap dan aktiYa lainn-l'a yarrg bcriangka
menengah dan panjang. yang. nreliputi angsuran
dan bulga pinlaman. nilai sewa lanalr dan
bahgunan. dan penyusutan aset dal

d- biaya-biaya lainnya yang berhubungan dergan
penyediaan jasa. seperti buDga atas pinjaman
jalgka pendek.

(5) Keurfungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditetapkal dalam persentase tenentu dari
toral biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan dari modal.

(6) Struktur dar besamya tarif sebagaimana dimaLsud
pada syat (l), (2) dar (3) ditetapkar sebagai
lrerikut I
{. Retrilrusi I'cmakaian Tanah :

l- Relribusi tanah yang dipergunakan untuk
usalra dan tenrpat tinggal oleh orarU atau
Badan Hukum Perdala sebesar 0,5 % x
besaruya harga taoalr nrenurut NJOP
setempat x luas taflah per tahur.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk
sarana olah mga oleh orang atau Badan
Hukunr Perdata sebesar 0.4 9/o x besanlva
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ha.ga tanah menurut NJOP setempat x luas
.tarlah per {ahun,

i. Dikecualikan dari ketentuan angka I dan 2.
untuk pemakaian Taman Sari besarnya
retdbusi per tahun Rp. 6-000.000.- (Lima
Juta Rupiah).

Retritrusi Pemakaian Gedung/Bangunan :
l- lbko milik Pemerintalr Daeral :

a)Pemakaian untuk perkantoran^egiara!
sosial sebesar 0.5 % x besamya harga
NJOP setempat x luas bangunan per
bulan-

b) Pentakaian untuk Komersial/usaha dagang
sebesar I 9/o x besarnya harga N.IOP
setempat x luas bangunan per bulan_

c) Dikecualikan dari ketentuan lrunrf a dan h
diatas untuk pennkaian :
l. Toko Eks. Pasar lnpres Beurau,c

Jl. Keuchik Amin Kel. Beumrle
sebanyak 4 (empat) pintr berlantai ll-
retdbusi per tahun Rp-3.500.000.-
(Tiga juta lima rarus ribu rupiah) pcr
pintu.

2. Toko di Jalan Sri Ratu Safiatuddin
sebanyak 3 (tiga) pintu berlantai l.
refibusi per tahun Rp. 7.000.000.-
(1'ujuhjuta rupiah) per pintu-

i. Toko Eks Kantor Camat Kuta Alarn
sebanyak 3,5 pintu lanrai III retribusi
per tahun Rp.10.000.000.- (Sepuluh
juta rupiah) per pintu.

4. Bangunatr Restoran Lanr Nyotrg.
retibusi per tahun Rp. l-000-000--
(Satu Juta Rupiah).
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5. Toko eks.BAPPEDA/KONI Jl. Twk.
Daudsyah sebanyak I (saru) pintu.
retribusi per tahun Rp.10.000.000,-
(Sepuluhjura rupiah).

6. Bioskop Garuda retribusi per tahun
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

7. Gudary PMTOH rerribusi per tahun
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

2. Gedung milik Pemerintah Kota yang
dipergunakan ulluk acara-acam rcsrni.
pelantikan, seminar. musya$amh, rapat
ke.ja. memperingati hari-hari besar dan lain-
lain sebesar :
a) Rp. 300.000.- per satu kali pakai siang

hari;
b) Rp.450.000.- per satu kali pakai malam

hari.

c. Sarana/panggung media luar ruang i
- Teratak/Tenda/Panggung sebesar Rp. 75-000/

sekali pakai.

d. Rctribusi Pemakrian Sarana Olah Raga
dit€tapkan sebrg.i berikut :
l. Stadion Lampineung. untuk sekali pakai :

a) Pemakaian konrersial :
- SiaDg hari Rp. 300.000.- ('l'iga ratus

ribu rupiah) / hari;
' 

- Malam hari Rp. 500.000,- (Liha ratus
ribu rupiah) / hari.

b) Peurakaian non kornersial :
-Siang hari Rp 75.000,-Ctujuh puluh

lina ribu rupiah) / hari;
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- Mdan bad Rp 150.000;(SeraUrs lima
puluh ribu rupiah/ hari.

c) Klusus unnrk latihan olah raga :
- Siang hari Rp. 25.000,- (Dua puluh lima

ribu nrpiah) / hari;
- Ivlalam hari Rp- 75.000,- (Tujuh puluh

lina ribu rupiahYhari.

2. Stadion Perbasi, unruk sekali pakai :
l. Pemakaian Komersial :
2. siang hari Rp. 150-000.- (Seratus linra

puluh ribu rupiafi /hari;
i. malam hari Rp. 300.000.- (Tiga ratr-rs ribLr

rupiah/hari:
4. Penraliaian Non Komersial :
5. siang hari Rp. 50.000,- (Lima pulub ribu

rupialr)/hari:
6. malam hari Rp. 75-000.- (Tujuh puluh

lima ribu nrpiah)/luri;
7. Peniakaian khusus untuk latilran bagi

scliap club:
8. siang hari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu

rupiah) / luri;
9. nalam luri Rp. 25.000.- (Dua puluh lima

ribu rupialr) / hari-
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Mobil Ambulance/Mobil Jenazah I
I ) Dalam Kota :

- Satu jam pertama
- Tiapjam selanjutn-va

2) Luar Kota :
- 20 Km pertama
- Tiap Knr selarj utn;ia

Rp. 10.000.-
Rp- 6.000.-

Rp. 15.000.-
Rp. 1.000.-

l) Biaya perjalanan supir dan tambahan
premium tidak tcnnasuk dalanr tarif
sebagainrana dinraksud pada huruf a) dan b)-
tetapi di bebankan pada pernakai/penyewa.
sesuai den_qan Surat Perintah Perjalanan
Dinas yanu dikeluarkan oleh Kepala hrstansl
yanS bersangkuian.

tlAti vu
WILAYAH PEMUNGUTAN

I'asrl9

Retrib si yang terutang di pungut di $ilayah daeruh
teDtplt pclayanan pcntakaian keka_vaan dtcruh
diberikan-

IIAA Vll l
MASA RDTITII}USI DAN SAAT RETIIII}USI

TERUTANG

I'asal l0

Masa l{elribusi adalah jangka rvaktr-r yang lamanya I
(satu) bulaD atau ditetapkan lain olelr Kepala Dacrah
berdasarkan kontrak hak penrakaian.
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pasal l l

Retribusi terutang tedadi pada saat diterbitkan SKRD
atau dokumen lairr yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

pasat l2

{l) BL.l)trrk. isi .  serta lrta cari pe gtst irD drt l
l)cl)antpaiiul SPdORD sebagairrrana dirncksud
Dada ayat (l) diletapkarr oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

pasal 13
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( l )

(2)

I]AB XI
TAT.{ CAIIA PDMUGUTAN

I'nslt l  l4

Pcnrungurarr rcrr ibusi t idak dapat diborong(itn
R!'tribusi dipungut dengan urenggunakan SKI{I)
rr lrrLr dokUmcn l. i in \ i l l ro dipcrsrnrakan. dan SKI{)KI} |  .

BAt]  XI t
SAIiKSI ADMINISTITASI

I ' ..rsrl l5
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(l) Pembayaran rctribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi s€lambatn),a-
lambatnya l5 (lima belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD alau dokumen lain yang dipersanrakan.
SKRDKB'I dan STRD.

(i) l'ft! cara penrbayamn- penyeloran. tempat
pembil!aran relribusi dialur dengan keputusan
Kepala Daerah.

B.4B XtV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal l7

llctribusi tcrutang berdasarkan SKRD atau
dokumen lair|rang dipersanrakarl SKRDKIII'-
STRD dar Surat Keputusan Keberalan yang
menyebabkan iumlah retribusi yang harus dibayar
bc(irmbah yan! lidak alau kurang baryar olch
Waiib l{ctrihusi dapat ditagih urelalui Badarr
IJrusan l)iutarg dan [.elallg Ncgara (l]Ul,LN).
I 'cnagihatl rctdbusi melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peratumn perundang-undangan yaDg
bcrlaku.

( l )

(2)
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BAB XV
KEBERATAN

Pasal l8

( I ) Waiib Retibusi dapat mengajukan kebeEtan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dituduk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalaln bahasa
Indoresia dengal disenai alasan-alasan yang jelas-

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan kebernlall
atas ketetapan rctribusi. U/ajib Rctribusi hanrs
dapal membuktikan ketidakbenaran ketetapan
rctl ibusi 1erscbul.

(4) Keberattui harus diajukar dalarn jangka waktu
paling lanra 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokunren lain yang dipersamakan. SKRDKB-| dan
SKRDLB diterbitkan. kec ali apabila Waiib
Re(rihusi lcrtentu drpat menunjukkaD bahwa
.jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
kcadaan diluar kuasanya.

{5) Keberntan tidak nlemeouhi persyaratan
sebagaiurana dirraksud pada ayat (2) dan (3) lidak
dianggap sebagai sural keberatan. sehingga tidak
diprrtimbangkan-

(6) Itcngaiuan kebcratan lidak menuDda kcwaiihln
Drctnbayitr rctribusi dan pc'laksanaaD pcnagihan
rclf ibusi.

Prsrl 19

(l) Kcpala dacmh dalanr jangka waktu paling lanra 6
(cn.rnl) bulan sejak tanggal Sumt Keberatan
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diterima. harus memberi keputusan atas keberatanyang diajukan.

BABXVT
PDNGtrMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

pasit 2{)

174



(5)

(6)

diperhitungkan untuk mehmasi terlebih dahulu
utang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dilakukan setelah lewat.iangka waktu 2
(dua) bulan- Kepala Daera} memberikan inrbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan rlns
keterlanrbatan pembayaran kelebihao retribusi.

Dnma dan alarDat Wajib Relribusi;
nrasa retribusi:
hesamya kelebihan pembo'arau
illasa yang siugkat danielas.

Iternrohonan pengembalian kelcbihal pembal,ararr
relrihusi disampaikan secam langsung atau
melalui pos tercalat.
Ilukli ;rcncrirraan olch ltc.jahat Doc-rah atau bukti
pengrnman pos tercittal terupakan bukti saal
pennohonan ditcrinra olch Kepala Daerah.

Pasal22

I'engcnrbalian kelebiharr pernbayaran rcuibusj
dilakukan dengan nrenerbitkan Surat Perintah
mcnrbayar Kelebihan Retribusi.

pasal ?l

(I) Pcrnrolron n pengembalian kelebihan penrba),ar.au
retritrusi diajulian secara teftulis kepada Kcpala
Dacrahdengan sekurang-kumngnya mcnyebutkan :
a_
b.
c,
u,

12,

( j )

( l )
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BAB XVII
PI]NCTJIIANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEAASAN RETI{IBT]SI

pasal23

(1) Kcprla Dae'r.alr dapat tre lbeokalr pcns![an3ar].
kcnngaDan dan pcntbebasan relribusr.

( l) ' lala. 
_ cata pengurangan. kerrnganan dan

pcmbcbusa[ retibusi ditetapkar Jch Kcpala
Dacrah

BAI} XVIII
KNDALUWARSA PENA(;IHAN

pasel24

( I ) I lxk 
. untuk ntelakukaD penagihan retrrlrusi.

l iur t i l tuui l fsJ st tc lah nrelanrpaui i i lnt lkr  wir l i l t r  j
{ l r i r r)  tahurr terhi tun! seiJk saxt tcrulenr yr
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retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakokan tindak pidana dibidsq retribusi-

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l ) tertaryguh apabila :
a diteditkan Surat Tegumn ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Waiib

Rerribusi baik langsung naupun tidak langsuru.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

I'asal 25

(l) Wajib Rctribusi yang tidali nrelaksanaknn
kewaiibann]'a sehingga nrerugikan keuarrgan
daeralr diancam pidana kurungan paling lanra 6
(enarn) bulan atau denda paling banyak Lima Juta
Rupiah.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayal ( l) adal-rh
p:langgaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pas{l26

(l) Pciabal PegaleaiNcgeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemedntah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Pcnl.idik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidalg retribusi Daerah
scbagainrana diuaksud dalanr Undang-u0dalg
Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara
Pidana.
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(2) welv,:y-rrc. p€nyidik sebagaimana dirnakud pada
ayat (l)adalah:

r. t t tcntutgtt i l  orang untuk didengar kclemngannra
dcI diperiksa schtgai tersangka atau saksi;

1. nrengherrt ikan penyidikan;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu unnrk
kelancara.n penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertangung jawabkan.

(3) Peryidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
membe lahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikau hasil peryidikan kepada PenuMut
Uftum. sesuai dengao ketenluaD yang diatur dalanr
Undang-undalg Nomor 8 Tahun l98l lentang
Hukum Ac a Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 2?

Dengan berlakrrnla Qanun ini. mak{ Peratumn Dactrh
Nonror 13 Tahun 1964 tentang Penrakaian Tanah yartg
Dikuasai oleh Daerah KotapEja Banda Atjch.
Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat tl Banda
Aceh Nomor I TahuD 1983 teltang Memungut Sewa
Mcsin Gilas )'ang terakhir sekali dirubah dcnga[
I'emturirn Daemh Kotamadya Daeralt Tingkal ll Banda
Acch Nornor I Talrun 1993. dan Pcraturan Dacruh
Kotanradln Ducrah f irrgkat Il Banda Aceh Nomor 12
'Iahutr l9li6 tcntang I'c akaian Sara0a Olah Raga
Milik/Dikuasai oleh Pcrrcrintah Kotamadva Banda
Aceh dinyatakaD dicabut dan ddak

l ' ! td28

Hal-hal yang belunr diatur dalam Qanun ini. sepanjalg
nrengcnai pelaksanaannya akan diatul lebih lanjul
dengaD Keputusan Walikota.
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Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sgtiap omng dapat mengetahuinya.
ruemerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
Penenlpalannya dalam LeDbamn Daerah Kota Balrda

Ditctapkan di Banda Aceh
pada trnggal l0 Juli 2002

29 Rabiul Akhir | 423

WALIKOTA BANDA ACEH,

dto

ZULKARNAIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal l0 Juli 2002

29 Rabiul Akhir 1423

SEKRETARIS DADRAH KOTA
I}ANDA ACIiH,

dto

IDRUS HAYAT

LEMBARAN DAEITAH KOTA BANDA ACEH TAHUN- 2002
NOMOR 16 SEITI C NOMOIT 01
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR II TAIIUN 2OO2

TBNTANG

IIETRIBUSI PEMAKAIAN KtrKAYAAN DAERAH

I, PENJELASAN UMUM

DeDgan ditetapkannya Urrdang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubalran atas Undang-u dang Nomo. l8 Tahun 1997
tentang Pajak Daeral dan Retribusi DaeBh serta Pemlutan
Pemerintah Nomor 66 Talrun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai
salah satu upaya untuk mewujudka[ otonomi daemh yang luas.
nyata. dan benanggung jawab. pembiayaan pemerintahal dalr
pembangunan daerah yang berasal dali pendapatan asli daemlr.
khususnya yang besurnber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan
selringga kemandirial daerah dalanr hal pembiayaan
penyelenggaman pemerinlahan di Daerah clapat terwujud.

Llntuk mcnillgkatkal} Pendapatan Asli Daerah (PAD).
klrususnya yang lresunber dari Rctribusi Daeruh tentang Penrakaian
Kekayaan Daerah adalah nerupakan slr bet pendapalan Dacrah
yaDg potensidl bagi Penrerinlah Kota Banda Aceh. yang dalanr
pelaksanaannya tetap menegang t€guh prinsiPprinsip keadilan.

Kekayaan Daerai adalah seinua benda yang tidak
bergerak baik tanah nraupun bangunan dan benda bergerak lainnya
yang sudah nyata dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kota baik
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karena jual beli, hibah, dan baltuan maupun keuntungar/kontribusi

dari kerjasama dengan pihak ketiga

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
CukuP Jelas

Pasal 2
CukuP Jelas

Pasal i
AYat (l)

CukuP Jclas

sefiua kegiatan yaDg dilakukan oleh ll$tansi Pemerintah

Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk memberikan
pelayanafl kepada masyarakat dengan tidak mencari

l(euDtuDgan
Pasal 4

Cukup Jclas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cr.rkup Jelas

I82



Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukr-rp .lelas

Pasal l0
Cukup lelas

I 'asal I l
Cukup Jelas

Pasal l?
CukupJelas

Pasal l l
Cukup Jclus

Pasal l4
Cukup Jelas

l 'asal l5
Cr,rkup -lelas

Pasal l6
Cukup.lelas

Pasal l7
Cukttp Jr:las

I 'asal l8
Cukup Jelas

Pasal  I9
Cukup -lelas

l8l



Pasal 20
CukuP Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup.lelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup.lelas
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