
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN  2007

TENTANG
 RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
Tentang Pajak  Daerah dan Retribusi  Daerah sebagaimana  telah  diubah 
dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan  Undang-Undang 
Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  serta  Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dipandang 
perlu  menetapkan  Qanun  yang  mengatur  tentang  Retribusi  Izin 
Penggunaan Ruang Milik Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di 
atas perlu mengatur dengan suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Darurat  Nomor  8  Tahun  1956  Tentang  Pembentukan 
Daerah  Otonom  Kota-kota  Besar  dalam  Lingkungan  Daerah  Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  Tentang  Lalu  Lintas  Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

4. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran  Negara  Nomor  4437),  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang-Undang  nomor  8  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Peraturan 
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang 
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438);  



8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4441);

9. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62)

10. Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  1983  Tentang  Perubahan  Batas 
Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Banda  Aceh  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3247);

11. Peraturan  Pemerintahan  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  pelaksanaan 
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3293);

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

15. Peraturan  Daerah  Kota  Banda  Aceh  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang 
Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan dan Sumber 
Daya Air Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG  RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN 
RUANG MILIK JALAN 

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah  Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat Daerah 

Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dinas  Prasarana  Jalan  dan  Sumber  Daya  Air  yang  selanjutnya  disebut 

PJSDA adalah Dinas Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air Kota Banda 
Aceh;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air 
Kota Banda Aceh;

6. Pejabat  adalah  Pegawai  yang  diberi  tugas  tertentu  dibidang  Retribusi 
Daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  Daerah  yang 
berlaku;

7. Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meiiputi  segala  bagian 
jalan  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang 
diperuntukan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 



permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

8. Penggalian/pemotongan  jalan  adalah  kegiatan  yang  sengaja  dilakukan 
untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan 
rusaknya ruang milik jalan;

9. Pemotongan jalan adalah kegiatan pemotongan jalan secara vertikal dan 
horizontal

10. Perbaikan jalan adalah perbaikan jalan untuk dikembalikan pada keadaan 
semula setelah dilakukan penggalian dan pemotongan

11. Badan  adalah  suatu  bentuk  Badan  Usaha  yang  meliputi  Perseroan 
Terbatas,  Perseroan  Komanditer,  Persero  lainnya,  Badan  Usaha  Milik 
Negara  atau  Daerah  dengan  nama  dan  bentuk  apapun,  Persekutuan, 
Perkumpulan,  Firma,  Kongsi,  Koperasi,  Yayasan  atau  Organisasi  yang 
sejenisnya,  Lembaga  Dana  Pensiun,  Bentuk  Usaha  Tetap  atau  Bentuk 
Usaha lainnya

12. Instansi  teknis  adalah  instansi/dinas  yang  diberi  wewenang  untuk 
menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 

13. Retribusi  Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang 
dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan,  pengendalian  dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang,  prasarana,  sarana,  atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi;

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan negara;

16. Surat  Pendaftaran  Objek  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  dapat 
disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
melapor objek retribusi dan wajib retribusi sebagaii dasar perhitungan dan 
pembayaran  retribusi  yang  terutang  menurut  peraturan  dan  Perundang-
undangan Peraturan Retribusii Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang.

18. Surat  ketetapan  Retribusi  Daerah  Kurang  Bayar  Tambahan,  yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah suatu surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

19. Surat   Ketetapan Retribusi  Daerah Lebih Bayar,  yang selanjutnya dapat 
disingkat  SKRDIB  adalah  surat  keputusan  yang  menentukan  jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat  Tagihan Retribusi  Daerah yang selanjutnya  dapat  disingkat  STRD 
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan  atau  sangsi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.

21. Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  surat  keputusan  atas  keberatan 
terhadap  SKRD  atau  dokumen  lainnya  yang  dipersamakan,  SKRDKBT 
atau SKRDIB yang di ajukan oleh wajib retribusi.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
dan  mengelola  data  dan  atau  keterangan  lainnya  dalam  rangka 
pengawasan  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  retribusi  daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi  Daerah adalah serangkaian 
tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang 
selanjutnya  disebut  penyidik,  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti 
yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  dibidang  retribusi 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB  II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin penggunaan ruang milik jalan adalah untuk melakukan 
pembinaan,  pengaturan,  pengendalian   dan pengawasan atas pemanfaatan 
ruang manfaat jalan.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin penggunaan ruang milik jalan adalah untuk mewujudkan 
penataan pemanfaatan ruang manfaat jalan.

BAB III
PEMBERIAN IZIN

Pasal  4

Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau  pemotongan 
jalan  untuk  penanaman  jaringan  pipa,  kabel  dan  bangunan  utilitas  lainnya 
dalam Kota wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.

Pasal  5

(1) Untuk memperoleh  izin sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 4 
harus  mengajukan   permohonan  secara  tertulis   kepada  Walikota, 
melalui Instansi teknis

(2) Izin  penggalian  dan pemotongan jalan  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setelah pemohon  menitipkan uang jaminan kepada 
Pemerintah  Kota melalui Bank Pemerintah. 

(3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
100  % (Seratus  perseratus)  dari  jumlah  biaya  perbaikan  jalan  yang 
ditaksir oleh instansi teknis.

(4) Tata  cara  dan  syarat-syarat  lainnya  untuk  memperoleh  izin 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan 
Walikota.

BAB IV
PENGATURAN PENGGALIAN ATAU

 PEMOTONGAN JALAN SERTA PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS

Pasal 6

(1) Setiap  penggalian  dan/atau  pemotongan  jalan  harus  diperbaiki    dan 
dikembalikan pada keadaan seperti semula.

(2) Pelaksanaan  perbaikan  penggalian  dan/atau  pemotongan  jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya 
pemohon izin.

Pasal  7

Penempatan  bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dan sistem 
jaringan  jalan  sekunder  dapat  ditempatkan  di  dalam  ruang  manfaat  jalan 
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. bangunan utilitas di atas tanah yang ditempatkan pada ruang  milik jalan, 

baik  memanjang  maupun melintang harus ditempatkan minimal  5 (lima) 
meter di atas permukaan perkerasan badan jalan;

b. bangunan  utilitas  di  bawah  permukaan  tanah,  apabila  ditempatkan 
memanjang jalan, minimal 1,5 meter di bawah permukaan jalan.



BAB  V
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal  8

Dengan  nama  Retribusi  Penggunaan  Ruang  Milik  Jalan  dipungut  Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian izin penggalian jalan. 

Pasal  9

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penggalian/ pemotongan dan 
atau pengeboran jalan.

Pasal  10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk 
memanfaatkan ruang manfaat  jalan untuk penanaman  jaringan pipa,  kabel 
dan sejenisnya.

BAB  VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  11

Retribusi  penggalian  dan  pemotongan  jalan  digolongkan  sebagai  retribusi 
perizinan tertentu.

BAB  VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara   panjang dan 
lebar jalan per meter dikalikan dengan tarif per meter.

BAB  VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal  13

(1) Prinsip  penetapan  struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi  didasarkan  pada 
asas kemampuan masyarakat dan asas keadilan.

(2) Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk 
menutupi  biaya  penyelenggaraan,  pembinaan,  pengendalian,  dan 
pengawasan izin.

BAB IX 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal  14

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan kepada jenis jalan yang dimanfaatkan.
(2) Tarif retribusi  adalah sebagai berikut:



NO. JENIS JALAN
BESARNYA 
RETRIBUSI 

( RP)
KET

1 2 3 4

1.

2.

Pengaturan  retribusi  penggalian, 
pemotongan  jalan  untuk  penanaman 
jaringan pipa, kabel dan sejenis.
a. jalan tanah, jalan setapak, bahu jalan 

(berm) dan parit tanah 
b. Jalan yang sudah pengerasan 
c. Trotoar 
d. Parit beton 
e. Jalan beraspal 
f. Jalan aspal beton (hot mix) 

Pembuatan dan Pemasangan Main Hole
a. Di atas Jalan aspal Hot Mix 
b. Di atas jalan aspal 
c. Di atas trotoar 
d. Di atas bahu jalan (berm) 

2.500
2.650
3.150
3.100
4.000
5.000

550.000
350.000
350.000
275.000

Per M1

Per M1

Per M1

Per M1

Per M1
Per M1

Per M1

Per M1

Per M1

Per M1

(3)  Retribusi  sebagaimana  yang  dimaksud pada ayat  (1)   harus  dibayar  di 
muka.

BAB  X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal   15

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Izin diberikan.

BAB  XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal  16

(1)  Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar  dan  lengkap  serta  ditanda  tangani  oleh  wajib  retribusi  atau 
kuasanya.

(3) Bentuk,  isi,  serta  tata  cara  pengisian  dan  penyampaian  SPdORD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

BAB  XII
PENETAPAN  RETRIBUSI

Pasal  17

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal  16 ayat  (1) 
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan.

(2) Bentuk,  isi,  tata  cara  penerbitan  SKRD  atau  dokumen  lain  yang 
dipersamakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh 
Walikota.

Pasal 18

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan.



BAB  XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  19

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali 
masa retribusi.

(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima 
belas)  hari  sejak  diterbitkannya  SKRD  atau  dokmen  lain  yang 
dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan 
diatur dengan Keputusan Walikota.   

Pasal 20

(1) Pembayaran   Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  19 
diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Bentuk,  isi,  kualitas,  ukuran  buku,  dan  tanda  bukti  pembayaran 
Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB  XIV
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal  21

(1) Pengeluaran  surat  teguran atau peringatan atau surat  lain  yang  sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan 
atau surat lain yang sejenis,  wajib  retribusi harus memenuhi retribusinya 
yang terutang.

(3) Surat  teguran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikeluarkan  oleh 
pejabat yang ditunjuk.

Pasal  22

(1) Retribusi  terutang  berdasarkan  SKRD  atau  dokumen  lain  yang 
dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan 
jumlah  retribusi  yang  harus  dibayar  bertambah,  yang  tidak  atau  kurang 
bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara  (BUPLN).

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku.

   Pasal  23

Bentuk  formulir  yang  dipergunakan  untuk  pelaksanaan  penagihan  retribusi 
daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  20  ayat  (2)  ditetapkan  oleh 
Walikota.

BAB  XV
KEBERATAN

Pasal  24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain  yangdipersamakan, 
SKRDBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan  diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan 
menyebutkan alasan-alasan yang jelas.



(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, 
Wajib  Retribusi  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  ketetapan 
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak  tanggal  SKRD atau dokumen lain  yang  dipersamakan,  SKRDKBT 
dan  SKRDLB diterbitkan,  kecuali  apabila  Wajib  Retribusi  tertentu  dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2)  dan (3),  tidak diangap sebagai  surat  keberatan,  sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan  keberatan tidak  menunda  kewajiban  membayar  retribusi  dan 
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal  25

(1) Walikota dalam jangka waktu  paling  lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan.

(2) Keputusan  Walikota  atas  keberatan dapat  berupa  menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Walikota  tidak  memberikan  suatu  keputusan,  keberatan  yang  diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui 
dan  Walikota  tidak  memberikan  suatu  keputusan,  permohonan 
pengembalian  kelebihan  retribusi  dianggap  dikabulkan  dan  SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila  Wajib Retribusi  mempunyai  utang retribusi  lainnya,  kelebihan 
pembayaran retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
lewat  jangka  waktu  2  (dua)  bulan,  Walikota  memberikan  imbalan 
sebesar  2%  (dua  persen)  sebulan  atas  kelambatan  pembayaran 
kelebihan retribusi.

Pasal 27

(1) Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  retribusii  diajukan 
secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
secara langsung atau melalui  pos tercatat.



(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, 
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 28

(1) Pengembalian  kelebihan  retribusi  dilakukan  dengan  menerbitkan  Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai 
bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  29

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan,  keringanan atau pembebasan 
retribusi. 

(2) Pemberian  pengurangan,  keringanan  atau  pembebasan  retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan 
wajib retribusi.

(3) Pembebasan  retribusi  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  antara lain 
diberikan  kepada  wajib  retribusi  yang  ditimpa  bencana  alam  atau 
kerusuhan. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan 
oleh Walikota.

BAB  XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  30

(1)  Dalam hal  Wajib  Restrebusi  tidak  membayar  tepat  pada waktunya  atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 
% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dikenakan paling  lama 12 
(dua belas) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB  XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal  31

(1) Wajib  retribusi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB  XX
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal  32

(1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan Qanun ini dilakukan oleh 
petugas yang ditunjuk.



(2) Penyidikan  terhadap  pelanggaran  ketentuan  dalam  Qanun  ini  selain 
dilakukan oleh penyidik polri juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah  Kota  yang pengangkatannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik mempunyai wewenang :
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya 

tindak pidana.
b. Melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  itu  ditempat  kejadian  dan 

melakukan pemeriksaan.
c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memberikan  tanda 

pengenal tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Mendatangkan tenaga ahli  yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi.
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik  bahwa  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut 
bukan  merupakan  tindak  pidana  dan  selanjutnya  penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya.

BAB  XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  33

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut 
peraturan  pelak-sanaannya  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan   Peraturan 
Walikota Banda Aceh.

(2) Dengan  berlakunya  Qanun  ini,  maka  Peraturan  daerah  Kotamadya  Banda 
Aceh Nomor 5 tahun 1993 tentang pengaturan Pengalian, Pemotongan Jalan 
Untuk Penanaman pipa, kabel dan Sejenisnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan   di  Banda Aceh
pada tanggal   11        Juni          2007 M

                   25 Jumadil Awal  1428 H
  
WALIKOTA BANDA ACEH,

                          Dto

     MAWARDY NURDIN

Diundangkan di   Banda Aceh
pada tanggal  11      Juni            2007 M
                        25 Jumadil Awal 1428 H

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

                     Dto

    T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN  2007 NOMOR 12  SERI  C NOMOR 5



PENJELASAN 
ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN

I. UMUM

Pemerintah,  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah 
Kabupaten/Kota, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mempunyai 
beberapa  wewenang  terhadap  jalan.  Wewenang  ini  meliputi:  pengaturan,  pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan. Khususnya bagi Pemerintah Kota kewenangan dalam bentuk 
pembinaan  bisa  meliputi  pemberian  izin,  rekomendasi,  dispensasi  dan  pertimbangan 
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Kegiatan penggalian dan pemotogan jalan untuk keperluan penanaman pipa, kabel dan 
sejenisnya merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan jalan, baik ruang 
manfaat jalan, ruang milik jalan ataupun ruang pengawasan jalan. Dengan demikian menjadi 
kewenangan  Pemerintah  Kota  untuk  mewajibkan  setiap  orang  atau  badan  yang  ingin 
memanfaatkan ruang yang  berkaitan  dengan  jalan  tersebut  untuk  memperoleh  izin  terlebih 
dahulu. 

Melalui  pemberian  izin  Pemerintah  Kota  berkewenangan  memungut  retribusii 
sebagaimana  dimungkinkan  oleh  Undang-undang  yang  berlaku  di  bidang  Pemerintahan 
Daerah,  Undang-undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Pemungutan  retribusi  pengalian  dan 
pemotongan jalan selain dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga untuk 
memungkinkan dilakukan dan ditingkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.    

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal  1
          Cukup jelas

Pasal  2
          Cukup jelas

Pasal 3 
Cukup jelas

Pasal 4 ayat
kegiatan penggalian/pemotongan  termasuk Pengeboran vertikal dan horizontal)

Pasal 5 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (2)
Uang jaminan dimaksudkan adalah uang jaminan untuk perbaikan konstruksi jalan yang 
digali dan/atau dipotong)

Pasal 5 ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1)
Cukup jelas



Pasal 6 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas 

Pasal 10
Cukup jelas

 
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas 

Pasal 13 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 13 ayat (2)

Akses untuk memperoleh aliran listrik, air PDAM dan lain-lain untuk usaha usaha PKL 
yang memerlukan sesuai dengan jenis usahanya

Pasal 14 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 14 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 16 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1)
Cukup jelas



Pasal 19 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 20 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 22 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (2)
Cukup jelas 

Pasal 24 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 25 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 27 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27 ayat (3)



Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 28 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 30 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 31 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 33 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34 
Cukup jelas
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