
Nomor
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

11 TAHUN 2002 SER| C Nomor 05

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2OO2

TENTANG

RETITIBUSI PBLAYANAN PASAR

B I S AI I LLA H I R RA H MA A N I R R-4 H T M

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

Mcnimbang : o.

WALIKOTA DANDA ACEH,

bahwa dengan telah ditelapkanlya peratumn
Pemerintah Republik Indouesia Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daemh. nraka Retribusi
Pela!"nan Pasar mempakan salah satu jenis
Rdrihusi Daeiah Kabuparen/Kora:
bihwa untuk menruDgut retribusi sebagaimana
dirnaksud pada huruf a. perlu diatur dengaD suatrl
Qauutr:

Undang-undang Daruml Nonror 8 Tahun 1956
tenlang Pembentukan Daerah Otonom Kota-koh
Besar dalam Lirrgkun-uan Daemh Propinsi Sumatera
UtaE (Lemba.an Negara Republik Indonesia Tahun

b.

Mcnging{t :  l .

185



1956 Nomor 59, Tambahan l_earbaran Negara
Nomor 1092);
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Lembaran Negara Nomor 4139):
12. Keputusan presiden Republik Indonsia Nonror .14

]'ahu 1999 tentaDg Teknik penvusunan l,ljrilltrdn
Perundang,undangan dan Bentuk Rancangarr
Undfirg-undang Rancalgan peraturan pemerirriah.
dar Rancangan Keputusan presiden (l_en$utan
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nonror 70):

l)cngan pcrsctujuan

DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KOTA
BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Merct{pkrn : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANC
ITBTRII}USI PELAYANAN PASAR

I t!7



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini ya[g dimaksud dengan :
l- Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemcriutah Kota Bnndrr

Aceh.
i. U/alikota adalah Walikota Baflda Aceh.
4. Pcjatrat adalah pegawai yang diberi tusas let1cn1lr

dibidang Relribusi Dacmh sesuai de San ferlttrr
penurdang-undangan dacrah yattg bet laku

5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tL-{errlu diln
terdid atas halanran/pclata,an. bangtrnan lrclhcnttrL
los dan ata! kios dan bertuk lainnJ'a ]1rr!l
dikclola oleh Pemerintah Daeroh diu) khtstrs
disediakan uDttik pedagang.

6 Los adalah lranguM tetap di dalam lingkuogitn
prsi lr bcrhcnluk hangurrcn rnentltnjanl t :rt tp l
di lcngkapi dind ing.

7 Kios adalah bangurran di p^sar Jang bcrrlal dnn
dipisalrkan salu dengan yang lainnla dcrgan tlrrrdin-l
p!-nisah rrulai dari lantai sanlpai dcnSan langil-
langit yang dipergunakan untuk usaha bcljualan.

t l- I lak Pcngclolaan. l lak Sewa dan l lak Plkai atatr
IIali lain arlalah semua ienis luk yang Lliaktri
dir-Lrikan kc'pada scseorang 01ntl llatlnrt lltrlunr
tedradap pengelolaan. pemanfaatan darr penggunaan
rcrhadap ta[alr yalg dikuasai oleh Penrcrinlalr Kolir
buik f, lng diatur dcrrgan pelianj ianlct irnj i l rr dirn
keputusar+eputusan Drartpui dcrgar pctirtuffn
lainrrl,a. diwajibkan nembayar l{ctribrrsi PasLrr'
sesro; dengaD ketentuan yaug berlakll
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9 Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
unfuk tujuan kepentingal dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

10. Retribusi Pasar yang selaljutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaraD atas penyediaan
fasilitas pasar tradisionaVsederhana yang berupa
halamar/pelatamn, los dan atau kios yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan ultuk
pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

ll. Wajib Rbtribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut perafuran perundang-undangar
retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi daerah.

12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.

13. Sural pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat
yang digunal@n oleh Wajib Rerribusi untuk
melaporkan data objek retdbusi dan uajib retribusi
sebagai dasar penghitungal dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurut peraturan
perundang-undang retribusi daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentuk^n besamya jumlah retribusi yang
reruvmg.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya dapat disirgkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetaDkaD.
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16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Baya yang
selaniutnya dapat disiDgkat SKRDLB, adalah sulal
keputusan )ang meneltukan jumlah kelebiban
pembayaran retdbusi karena jumlah kredit fetribusi
lebih besar daripada retribtrsi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selaniutnya
dapat disingkat STRD. adalah surat untuk

. melakukan tagihan retribusi dan atau saoksi
admioistrasi berupa bunga dan atau denda

18. Surat Keputusan KebeBtan adalah surat keputusan
atas kebemtan terhadap SKRD, SKRDKBT dan
SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Waiib Retribusi.

19. Badan adalah suatu bentuk badan usalu yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
pemeroan lailnya, bada[ usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun-
peNekutuan. perkumpulan, firma, kongsi, koperasi.
yayasan, atau orgarisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun. benruk usaha tetap selta bentuk badan
usaha laimya-

20. Pemeriksaan adalah semngkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
atau keteEngan lairurya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan pemfuran perundalg-urdangan retribusi
daerah.

21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
adalal serangkaian tindakan yang dilakukarr oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjufilya
dapat disebut Penyidik, untuk melca serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
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membuat terang tindak pidana di bidang rctrjbusi
daerah yang terjadi seta menemukan tersanglGnya

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipulgut
ret busi atas pelayanan penyediaan fasililas pasar
tradisional/ sederhana, yarg berupa halaman/pelataran.
los dan alau kios yang dikelola oleh PeDrerintah
Daerai, dan khr:sus disediakan untuk pedagang-

( l )

(2',)

Pasal3

Objek Retribusi adalah pelayanar penyedraan
fasilitas pasar tradisional/sederhala berupa
halaman/ pelataran, los dal atau kios yang khusus
disediakan untuk pedagang.
Tidak termasuk objek rctribusi adalah pelayanan
penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dau atau
dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan
Daerah.

Pasal4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasal
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkal sebagai
rehibusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal6

Tingkat pengguman jasa diukur berdasarkan luas. jenis
tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan
besamya tarif retribusi dimaksudkan untuk
menutup biaya penyelenggaraan penyediaan
pelayanan fasilitas pasar dengan
mempertimballgkan kemampuan masyaEkat. dan
aspek keadilan.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
nreliputi biaya penyusutar). biaya bunga pinjaman.
biaya operasional dan pemeliharaan-

( l )

(2)
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARI.{YA TARIF

Pasal8

(1) Struktur larif digolongkar berdasarkan jenis
fasilitas yang terdiri atas halamar/pelataran, los
dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu
pemakaian.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
digunakan untuk menentukan kelas pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada .ryat
ditetapkan oleh Walikota.

(4) Struktu dan besarnya tarif ditetapkan sebagai
berikut:

( l )

(2)

4

I .

I I ,

I
2
J

5

oI

2

I
2
3
d

P,s,rIInrinn

Salur - s{yur.. unlur
Prer{a3ar yrng t.r.d,
ddim Kotr Brnd. Accll

tr!4d!4i!s!4!!il

t36

l l

213
t5l

I x 1.20 nl

tJ0xl,50 n

Rp.
Rp.

RD,

Rp.2.000/Ekor
Rp,I.000/Dko.
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I 2 J 4 5 6
IV.

I

2

I

t
2

I

2
3

I
2
J

I

2

a$dnglal BAgi{n Luar

Bertinskat Bagian Drlodr
Tflnrh loho D.rclrn llotr!

Tanah Toko dclelrd Hons

Jl. Tpl, Chih Prntc rtulr

T.nal' Totu EX AZEIMA

AZEIMA)

Blok B (D$.t{n Toko
I:!!-4!irU

Bloh C rDerc$r Tot u
Mrs K. tiu i.kl,

Blok D 0'eretan Toko
!43r-E!e!I

Toko Ell. Blke-

Blok E (D.r.hnToko
Schmtdh Bnrisrn
S.ulasrfil

LIZATEX/I}INPAS

I-oko Brg,olkg

Rlol C lDcrcl tr Toto
gr!!n

I38

7

l0

t4
t4

t l

l5

2
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I 3

3

VII I

IX

2
l

5

x,
I
2

xo.
I

i

'l oko tlamD{n Brngsn

Jln. DinonEoro

7

Itt
t43

I ]

t3

t0
t0

I I
2t

&bd4
37

)

1
I
8

108

RtL25.000/bulan
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l

3

5

IVII

x\,|l

2

J

Its

KOMILE(TtrNMINAL
PETINITI

Jln-T.piK{ l i

PiscrSc{tui

Ki6 rkwren Tcrminrl

1,

2

Kclrs III

22

KelrsIV

56

RD.

Rp,

BAB VII
WITAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9

, Retribusi ).ang lerutang dipungut di wilayah Daerah
' tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberilan.

BAB VIII
MASA R-ETRIBUSI DAN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal l0

Masa retribusi adalah jangka waktu ya[g lamanya I
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( l )
(2)

(satu) bulan atau dherapkan lain oleh Walikota.

Prsrl I I

Saat retribusi temtang adalah pada saat ditetapkaDnya
SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.

( l)

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

I 'asal l2

Wajib retribusi \\ajib mengisi SPdORD-
Sl'dORD sctagainrala dirnaksud pada ayat (l)
harus diisi dengan jelas. beiar daD lelgkap se(a
ditandatangani oleh rajib relribusi atau kuasanya.
Bentuk. isi. sefia uta cara pengisian dalr
penyrnrpaian Sl'dORD sebagainana dirnaksud
padd ayal ( l) ditetapkan oleh Walikora.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Prsal 13

(l) Berdasarkan SPdORD sebagairnana dirnaksud
Pasal 12 ayat (l) diretapkan retribusi terutang
dengan menerbittan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkal lrasil pemeriksaan dan
ditenrukan data baru dan atau data yang scmula
bclum ter ungkap yarrg nlenyebabkan penambalran
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jurf,lah r€t.ibusi yang terulang, maka dikeluarkao
SKRDKB.

(3) Bentuk, isi dan tata cam p€nerbitan SKRD atau
dohrmeo lain yallg dipersamakan sebagaimaua
dimaksud pada ayat (l) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud p?da ayat (2) ditelapkar
oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal l'l

(l) Pcmuogutan letribusi tida.li dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengar nrenggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipetsarnakan, dan
SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
u,aktunya atau kuralg membayar, dikcnakan sanki
adminislrasi berupa bunga sebesar 20lo (dua p€rsen)
seliap bulan dari retribLrsi yang terulang atau kurang
dibayai dan ditagih dengan menggurEkan STRD-
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BAB XIII
TATA CARJI. PEMBAYARAN

Pasal l6

(l) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi yang lefiflang dilunasi selambat-
lambatuya l5 (lirtra belas) hari sejak diterbilkannya
SKRD atar-r doliunren lain yarg dipersanrakan.
SKRDKBT dan STRD.

(3) l'ata cara pemba)'aran. penyetoratr. tempat
pemba),ann relribusi diatur denga{ Keputusan
Walikota.

BAB XIV
TATA CAIIA PENACIHAN

( l )

Pasrl l7

Rctribusi lerutalg berdasarkaD SKRD atau
dokurlen lain yaug dipersarnakan, SKRDKBT.
S]'RD dan Sum( Keputusan Keberatan yatrg
nrenyebabkar jumlah ret busi yang harus dibayar
hcrllnrbah- ],ang lidak atau kurang dibayar oleh
Wajib lierribusi dapat ditagih melalui Badan
tjrusan Piuta g dan Lelang Negara (BUPLN).
Pcnagilun relribusi nrelalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peratumn perundang-urdangan yang
hcrlaku.

(2)
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BAB XV
KEBERATAN

Pasal l8

(l) Wajib retdbusi dapat mengdukan kcberatan hanya
kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB-

(2) Keberatan diajukan se€ara lmulis dalam bahasa
lndonesia delgan dise(ai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal uajib reuibusi mengajukan kebemtan
atas ketetapan retribusi. rvqiib r€tribusi harus dapat
nrenrbuktikan ketidakbenaran ketetapan r€tribusi
tersebul

(4) KebemtaD halus diajukan dalam jangka vraktu
paling larna 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dakunren laitr yang dipersanrakan. SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan- kecuali apabila wajib
retribusi tenentu dapat nrenunjukkan balrwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaalnya.

(5) KebcrataD yang tidak Denrenuhi persyamt.ur
sebagaimana dinraksud pada ayat (2) dan (l) tidak
dianggap sebagai sumt kebemtan, sehingga ridak
dipertinrba|rgkan

(6) I'c gajuan keberalarr ridak mcnulda kewajiban
nreflrbtryar retribusi dall pelal(sarraar penagihan
rclribusi-

I'as:tl l9

(l) walikota dalanr jangka wakru paling lalna 6
(enam) bulan seiak langgal Sumt Keberatan
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diterima harus membed keputusan atas kebelatan
yang diajukan

(2) Keputusan Walikota atas keberalan daPat berupa
menerina seluruhnya atau sebaglal! menolak atau

menan, bah besarnya retribusi yang terotang'
(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) telah lewat dan Walikota Daerah tidat(

menbedkan suatu keputusan, kebe.atan yang

djajul<an tersebut dianggap dikabulkan'

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal20

(l) Atas kelebihan pembayaran tetibusi, waiib

retribusi dapat mengajukan pemohonan

Densembalian kelebihan retribusi dianggap
iltuttrttan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
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diperlritungkaD ulltuk melunasi terlebih dahulu
utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribttsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaktrkan
dalan jangka waktr paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkaDnya SKRDI-B

(6) Apabtla pengembaliar kelebihan penlbayaran
retribusi dilakukan setelah lewat jangka wakttl 2

. (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
kcterlambatan peulbayaran kelebthan retribusi

Pasal2l

(1) Permoholar1 pergembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tefiulis kepada Walikota
de[gan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Darna dan alamat wajib retribusi
b. masa retribusi
c. besamya kelebihan Pembayaran
d alasan yang singkat danjelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi disampaikan secam langsung atau melalui

Pos t€rcatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal22

(l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
dengan meterbitkar Swat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

(2) Ap.abila kelebihan pembayaran retribusi
diperhitungkan dengan utang retribltsi lainnya,
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sebagain'tana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4),
penbayalar dilakukan dengan cara
pernrndahbuktral dan bukti pemindahbukuau juga
bellaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal23

(1) Walikota dapal memberikan pengurangan!
keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangarl keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan
dengan memperhatikan kemarnpual wajib
retdbusi

(3) Tata cara pengurangan! keringanan dan
pembebasan retribusi diterapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
KEDALI'WARSA PENAGIIIAN

Pasal 24

(l) Hak untuk rnelakukan penagihan retribusi,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dirnaksud pada ayat ( I ) tertangguh apabila :
a- diterbitkan Surat Teguran atau
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( l )

b ada pengakuan utalg retribusi darr wajib
retribusi baik langsrng maupur tidak langsung

BAlt xtx
KETENTUAN PIDANA

Pasnl 25

Wajib retribusi yaDg tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga melugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurunga* paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah retribusi terutang
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalah
pelanggaran.

(2\

. BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tefientu di
lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tertang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenaq penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang rclribusi daerah
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c_

d.

e

g.

h.

agal keteaangan atau
lengkap danjelas;
menehtl, mencari

lapoEn tersebut menjadi

dan mengumpulkaD
keterangan mengenai oraDg pribadi atau badaD
tentang kebelaran perbuatan yalg dilakukan
sehubungan deDgaD tindak pidana retribusi
daerah tersebut;
meninta ket'emngan dal bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungaD dengan tindak
pidana di bidaDg retribusi daerah;
memeliksa buku-b ku, catatan-catatan daD
dokumen-dokuDel lai[ berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retuibusi daerah;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan pedcatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;
menyuruh berhenti dan atau melamng seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam
hurufe;
rnemotret seseomrrg yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidarg
retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggulg jawabkan.

J
k
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(3) Penyidik sebagairDara dimaksud pada ayat (1)
memberitahukal dirnulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut U um, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undarg-uDdaDg Nonor 8 Tahun l98l
tentalg Hukum Acala Pidana

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

p^s l27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Pemruran Daerah
Kor.amadya Daerah fingkal Il Banda Acefi Nomor 5
Tahun 1994 tentang Tata Tertib dan Ret busi Pasar
sefia Peratumn Daerah Perubahannya dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

pasal 28

Hal-hal ya.ng belum diatur dalam Qanun ini. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
denga.o Keputusan Walikota.

Pasal 29

Qdnun ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
m9merintahkan pengundangan. Qanun ini dengan :
penempatannya dalari Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh
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Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggrl 10 Juli 2002

29 Rabiul Akhir 1423

. WALrI(OTA BANDA ACEH,

dto

ZULKARNAIN
Diundangkan di Barda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2002

29 Rllbiul Akhir 1423

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

dto

IDRUS HAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHIJN 2OO2
NOMOR 17 SERI C NOMOR 05
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2OO2

TENTANG

irrrnrnusr PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkamya Undang-undang Norpor 34 Tal'lull
2000 tentaog perubahan atas Undang-undaDg Nomor l8 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemeri ah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai
salah upaya untuk mewujudkaa otonomi daerah yang luas, nyata,
dan bertanggung jawat, pembiayaan pemerintahan dan
pernbangunan daerah yalg berasal dari pendapatan asli daerah,
khusunya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkaa
sehingga kemandirian daerah dalam hat pembiayaan
penyelenggaraan pemrintahan di Daerah dapat terwujud.

, Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, maka Retribusi
Pelayanan Pasar merupakan suniber pendapatan Daerah yang
potensial bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pemungutan retribusi yang besumber dari jasa pelayanan
pasar dilakukan dengan memegang teguh pada prinsip-pdnsip
keadilan dan kepastian hukun. OIeh karena itu prcsedur dad
pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, disamping mengalur
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kewajiban wajib retribusi, juga mengatur pula hak-hak yang dimiliki
oleh wajib retribusi sebagai akibat dari penetapan sebagai wajib
retribusi ini.

Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
kepada Pemrintah Daerah Kota Banda Aceh, dibedkan hak untuk
mengatur dan memungut Retribusi atas jasa P€layanan Pasar sesuai
densan kondisi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal I
Cukup Jelas

. Pasal 2 \
Cukup Jelas

Pasal 3
uut(up Jelas

Pasal 4
Cukup J€las

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
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Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal l0
Cukup Jelas

Pasal I I
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
I ' Cukup Jelas

Pasal l7
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
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Pasal l()
CLrkul _Ielas

Pesal I I
CLrkup.lehs

Pasal l l
Cukup Jelas

Pasrl l l
CuktrP.Jelas

Pasal l- l
Culup Jelas

Pasxl l-i
Cukup Jelas

Pasal 16
CukuF.lelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
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